
certificat concedit per 

una agència autorit-

zada per ENAEE ( Eu-

ropean Network for 

the Accreditation of 

Engineering Educati-

on ). A espanya tan 

sols posseeixen aques-

ta acreditació interna-

cional 5 universitats: la 

Universidad Carlos III 

de Madrid, la Mondra-

gón Universitatea, la 

Universidad Pontificia 

Comillas, la Universi-

dad Politécnica de 

Valencia, i l’Escola de 

Camins de la Universi-

tat Politècnica de Ca-

talunya [+ INFO].  

 

L’EPS- UdL es conver-

teix en la primera Es-

cola Politècnica de 

Catalunya i de tot el 

territori espanyol que 

ha acreditat tots els 

seus graus i màsters 

d’Enginyeria. 

 

 

Aquest curs 2015-16 

l’Escola Politècnica 

Superior ha estat im-

mersa en un doble 

procés d’acreditació. 

Per una banda, com a 

part del marc de se-

guiment dels estudis 

universitaris desenvolu-

pat per l’Agència de 

Qualitat Università-

ria  (AQU) de Catalu-

nya, totes les titulaci-

ons de les tres bran-

ques impartides en 

l’Escola, Arquitectura 

Tècnica, Enginyeria 

Industrial i Enginyeria 

Informàtica, han estat 

acreditats favorable-

ment per l’AQU [+ IN-

FO 

 

Així mateix, es va rea-

litzar un procés d’a-

creditació internacio-

nal amb el segell euro-

peu EURO-INF, pel cas 

de les titulacions de la 

branca d’Informàtica, 

i EUR-ACE, pel cas de 

les titulacions de la 

branca d’industrial. [+ 

INFO]. Els objectius de 

tots dos segells és as-

segurar uns estàn-

dards de qualitat inter-

nacionals de les titula-

cions acreditades, re-

forçant els vincles en-

tre les institucions 

acreditades i facilitant 

d’aquesta manera la 

mobilitat dels seus es-

tudiants entre les insti-

tucions acreditades 

en aquests nivells.  

L’etiqueta d’EURO-INF 

de Qualitat que ha 

obtingut l’EPS  es con-

cedeix als programes 

del camp de la infor-

màtica, essent l’agèn-

cia europea  EQANIE 

(European Quality As-

surance Network for 

Informatics Education) 

la responsable d’esta-

blir i definir els procedi-

ments de qualitat d’a-

quest nivell. A hores 

d’ara, a Espanya tan 

sols posseeixen el se-

gell EURO-INF 5 univer-

sitats: la Universitat 

Oberta de Catalunya, 

la Universitat de Mur-

cia, la Universitat de 

Oviedo, la Universitat 

Politècnica de Valèn-

cia i, ara , l’EPS-UdL [+ 

INFO].  

 

En la branca d’Engi-

nyeria Industrial, el se-

gell EUR-ACE® que ha 

aconseguit l’EPS, és un 

L’EPS-UdL rep l’acreditació internacional i els 

segells europeus EUR-ACE i EURO-INF  

Universitat de Lleida 
Abril  2016 
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Solament el 7% del graus 

i el 12% dels màsters 

acreditats per AQU fins 

al moment, han obtingut 

aquesta  valoració d’ex-

cel·lència 

 

A nivell de Catalunya 

l’EPS és l’únic Centre 

que assoleix l’acredita-

ció d’excel·lència en 

totes les titulacions d’u-

na mateixa branca 

Contingut 

Acreditació Internacional 1 

5è sopar Alumni EPS 2 

Beques Google Summer 2 

Premi Enginy 2015 2 

Projecte Sinergia 3 

Jornada CTM 3 

Siân Lindley a l’EPS 3 

Next International Business 3 

Burkina Faso 4 

Prova Cangur 4 

Fira MEINF SKILLS 4 

APR a revista Sensors 4 

Workshop MEINF 4 

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA-PLUS/ACREDITA-PLUS-en-el-ambito-de-la-Ingenieria-sello-EUR-ACE/Listado-titulos-acreditados-con-el-sello-EUR-ACE-R
http://www.aqu.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/29/acreditacioinformatica/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/29/acreditacioinformatica/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/11/proces-dacreditacio-de-les-titulacions-de-grau-i-master-de-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/11/proces-dacreditacio-de-les-titulacions-de-grau-i-master-de-leps/
http://www.eqanie.eu/pages/quality-label/accredited-programmes/spain.php
http://www.eqanie.eu/pages/quality-label/accredited-programmes/spain.php


 

80 persones entre an-

tics alumnes, professo-

rat, PAS i autoritats 

van aplegar-se el pas-

sat divendres al Res-

taurant El Mirador dels 

Camps Elisis per cele-

brar el 5è Sopar d’an-

tics alumnes, professo-

rat i PAS de l’Escola 

Politècnica Superior 

(EPS) de la Universitat 

de Lleida (Ud) [+IN-

FO]. En el trascurs del 

sopar es van lliurar una 

sèrie de premis i distin-

cions: als millors expe-

dients acadèmics, [+ 

INFO] Premi AETI [+ 

INFO], Distinció Do-

cent Joan Gimbert [+ 

INFO] i Premi Alumni 

EPS [+ INFO] 

direcció del professor 

Albert Saiz Vela el Pre-

mi Enginy 2015. 

Aquest treball tracta 

de demostrar la viabili-

tat de la creació d’u-

na pròtesis biònica, 

concretament una 

mà i part d’avant-

braç,  

Membres d’Enginyers 

Lleida i de l’Escola Po-

litècnica Superior de 

la UdL van acordar 

concedir el premi al 

treball Desing and Im-

plementation of a Bio-

nic Arm de l’alumne 

del Grau en Enginyeria 

Mecànica Arnau Ca-

pell Gracia, sota la 

5è sopar d’antics alumnes, professorat i PAS de 

l’EPS. Premis i Distincions 

Arnau Capell, alumne del GEM de l’EPS, guanyador 

del Premi Enginy 2015 

da, tornaran a ser be-

cats pel programa de 

beques d’estiu de Go-

ogle. En concret, es 

tracta de 4 alumnes: 

Ismael Arroyo, Marc 

González, Ivan Josa i 

Xavi Cobos. 

Amb ells, ja són 13 les 

beques que han 

aconseguit els alum-

nes de l’Escola Politèc-

nica Superior de la 

Universitat de Lleida 

Quatre alumnes de l’EPS aconsegueixen les cobejades 

beques d’estiu Google  

Google va anunciar 

oficialment el nom 

dels 1.206 alumnes 

becats d’arreu del 

món en el programa 

Google Summer of 

Code d’aquest estiu 

2016. 

Per quart any conse-

cutiu estudiants de 

l’Escola Politècnica 

Superior de Lleida i els 

Laboratoris TIC del 

Parc Científic de Llei-

Vols conèixer cinc 

cèntims dels 

projectes dels 

alumnes de l’EPS 

becats amb les 

Google Summer of 

Code d’aquest 

any? [+INFO] 
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Arnau Capell reben el premi 

en el marc de la Festa dels 

Enginyers celebrada el pas-

sat 29 d’abril  

des de l’any 2013 amb 

un valor total de més 

de 85.000 $ 

Arnau Capell  amb la pròtesis 

impresa en 3D 

Silvia Miquel rep la Distinció 

Docent EPS “Joan Gimbert” 2014 -

15, atorgada a en Josep M. Ribó 

Balust [+ INFO]  

Premi als  millors expedients 

acadèmics EPS, curs 2014-15: 

 

Sergi Vila Almenara -  GEI 

Armand Vidal Amill – GEM 

Manel Vidal Antolín – GEEIA 

Laia Martínez Saureu – GAT 

Jordi Gené Mola – MEIND 

Jordi Virgili Gomà -  MEINF 
[+ INFO] 

 

Premi AETI 

 

Adrià Vall-llaura—TFG 

Jordi Virgili—TFM 

[+ INFO] 

 

PREMI ALUMNI 

 

Sergio Callen—Trajectòria 

José Luís Pociello - Emprenedoria 

[+ INFO] 

 

Alumnes becats el curs 2014-2015

[+ INFO]  

http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/11/5e-sopar-dantics-alumnes-pdi-i-pas-de-leps-2/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/11/5e-sopar-dantics-alumnes-pdi-i-pas-de-leps-2/
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiMillorsExpedientsEPS.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiMillorsExpedientsEPS.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/premi_ACCESAETI.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/premi_ACCESAETI.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/Distincio_JoanGimbert.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/Distincio_JoanGimbert.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiAlumni.html
http://www.parcteclleida.es/
https://www.google-melange.com/
https://www.google-melange.com/
http://www.parcteclleida.es/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/25/beques-estiu-google-2016/
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/Distincio_JoanGimbert.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiMillorsExpedientsEPS.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/premi_ACCESAETI.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/PremiAlumni.html
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/concursos_premis/Distincio_JoanGimbert.html


 

Núm. 57 Página 3 

Aquest mes d’abril en 

el marc del Projecte 

Sinergia, l’Escola Poli-

tècnica Superior va 

rebre la visita d’alum-

nes de 2n i 3r de l’ESO 

de l’Institut La Mitjana 

de Lleida. 

L’objectiu era el de 

participar en un taller 

de biosensors amb la 

finalitat de desenvolu-

par un projecte cen-

trat en la creació d’un 

detector de mentides 

mitjançant un biosen-

sors de resposta dèr-

mica. Aquests biosen-

sors reaccionen als 

canvis físics que es do-

nen quan una perso-

na està nerviosa, an-

goixada, etc … canvis 

que, en un espectre 

ampli, es poden inter-

pretar com una reac-

ció física a una menti-

da. 

 

sign (HXD)“ de Micro-

soft Research a Cam-

bridge (UK)  

Aprofitant la rellevàn-

cia d’aquesta investi-

gadora, es van pro-

gramar una sèrie 

d’activitats: 

El mes d’abril va visitar 

l’EPS, mitjançant Con-

vocatòria del Progra-

ma d’Ajudes per afa-

vorir a la internaciona-

lització de la UdL, la 

investigadora Siân 

Lindley del grup “Hu-

man Experience & De-

Seminari INSPIRES: Di-

gital Possessions  

HCI Class: Classe de 

l’assignatura Interac-

ció Persona Ordinador  

UCD Class: Classe de 

l’assignatura Disseny 

Centrat en l’Usuari  
[+INFO] 

L’EPS realitza un taller de biosensors als alumnes de l’Ins 

La Mitjana 

Siân Lindley de Microsoft Research a Cambridge  visita l’EPS 

L’objectiu de la jorna-

da era presentar la 

ciència, la tecnologia 

i les matemàtiques de 

forma atractiva i moti-

vadora a l’alumnat de 

4t d’ESO dels centres 

participants: La Serra 

de Mollerussa, Institut 

Guindàvols de Lleida, 

Institut Terres de Po-

nent de Mollerussa, 

Institut Josep Lladono-

sa de Lleida, l’Institut 

de Ponts, el Col·legi 

Internacional del Piri-

neu d’Andorra, i 

l’Institut Maria Rúbies 

de Lleida. [+ INFO] 

L’Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

tat de Lleida va parti-

cipar en la tercera 

edició del de la Jorna-

da CTM (Científic, Tec-

nològic i Matemàtic) 

que es realitzà a l’Insti-

tut Maria Rúbies de 

Lleida i  als Aiguamolls 

de Rufea. 

Aquest taller s’em-

marca en el con-

junt d’activitats del 

conveni de col3la-

boració SINERGIA 

que es duu a terme 

entre ambdues ins-

titucions [+ INFO] 

 

  

Taller realitzat pel professor de l’EPS i 

membre del Grup de Recerca 

GRIHO, Jordi Virgili 

Alumnes de la Next International Business School visiten l’EPS 

ness School (IBS) van 

visitar l’EPS. Next IBS és 

un prestigiós centre de 

Alumnes del màster en 

ciberseguretat de la 

Next International Busi-

Madrid adscrit a la 

Universitat de Lleida. 

[+INFO]   

Siân Lindley a l ’EPS [+ INFO]  

L’EPS present a la 3a Jornada CTM 

Alumnes de la NEXT International 

Business School  

http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/10/sinergia/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/10/sinergia/
http://www.xtec.cat/ins-lamitjana/
http://hxd.research.microsoft.com/
http://hxd.research.microsoft.com/
http://research.microsoft.com/en-us/people/sianl/
http://research.microsoft.com/en-us/people/sianl/
http://hxd.research.microsoft.com/
http://hxd.research.microsoft.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/07/udc-class-sian-lindley/
http://www.xtec.cat/ieslaserra/menu.htm
http://www.xtec.cat/ieslaserra/menu.htm
http://portal.institutguindavols.cat/
http://portal.institutguindavols.cat/
http://www.terresdeponent.cat/
http://www.terresdeponent.cat/
http://www.insjoseplladonosa.cat/
http://www.insjoseplladonosa.cat/
http://www.insjoseplladonosa.cat/
http://agora.xtec.cat/insponts/
http://agora.xtec.cat/insponts/
http://cimand.com/
http://cimand.com/
http://cimand.com/
http://agora.xtec.cat/iesmariarubies/intranet/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/21/leps-capta-latencio-de-lalumnat-a-la-jornada-ctm-amb-el-taller-dinteraccio-amb-biosensors/
http://www.eps.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/
http://www.udl.es/ca/
http://www.udl.es/ca/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/10/sinergia/
http://griho.udl.cat/
http://griho.udl.cat/
http://www.nextibs.com/
http://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-ciberseguridad/programa-ciberseguridad
http://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-ciberseguridad/programa-ciberseguridad
http://www.nextibs.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/22/master-ciberseguretat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/01/sian-lindley/
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Del 18 de març al 3 

d’abril del 2016 el pro-

fessor de l’Escola Poli-

tècnica Superior de 

la  UdL Josep Ramon 

Castro i el cooperant 

d’Emsimision –

Barcelona- David Ar-

madà, van viatjar a 

Ouagadougou 

(Burkina Faso) per fer 

el seguiment tècnic 

de l’obra “Emsimision 

Training Medical Cen-

ter”, dirigida per Edu-

ard Zafra, Arquitecte 

Tècnic graduat a l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior de la UdL. 

 

ca, així com als titulats 

que vulguin, el curs 

2016-17, cursar el 

Màster en Enginyeria 

Informàtica a l’Escola 

Politècnica Superior 

de la UdL (MEINF). 

En la Fira MEINF-SKILLS 

Aquest mes d’abril es 

va realitzar a l’EPS la II 

Fira MEINF-SKILLS. Una 

Fira dirigida principal-

ment als alumnes de 

4t curs del Grau en 

Enginyeria Informàti-

van participar diversos 

professor i alumnes 

actuals del  Màster en 

Enginyeria Informàtica 

amb l’objectiu d’infor-

mar i aclarir dubtes als 

futurs estudiants. 
[+INFO] 

Seguiment tècnic d’obres al centre mèdic de 

Ouagadougou a Burkina Faso 

II Fira MEINF SKILLS a l’EPS 

Matemàtiques,Prova 

Cangur que organitza 

la Societat Catalana 

de Matemàtiques en 

col·laboració amb 

l’Institut Màrius Torres 

de Lleida i el departa-

ment de Matemàtica 

de la Universitat de 

Lleida. [+ INFO] 

Mes de 600 estudiants 

d’ESO i Batxillerat de 

Lleida han participat 

en la la fase local de 

21a Prova Cangur de 

MÉS INFORMACIÓ 

DEL PROJECTE: 

2a fase obres (1) / 2a fase 

obres (2) 

Programa micro donacions 

Taller d’arrebossats i puntures 

murals 

1a fase obres 

Taller d’auto-construcció a 

l’EPS 

Aquest projecte compta amb finan-

çament de l’Oficina de Desenvolu-

pament i Cooperació i el Consell 

Social de la UdL, i la contrapart local 

Emsimision i l’associació Domoterra.  

Workshop dels estudiants del MEINF en Modalitat Dual de l’EPS 

Dual, van realitzar un 

workshop on els estu-

diants van presentar 

l’empresa on estan 

exercint la Formació 

Dual, així com les tas-

Els alumnes del Màster 

en Enginyeria In-

formàtica de l’EPS que 

estan cursant aquest 

estudi en la seva mo-

dalitat de Formació 

ques que hi desenvo-

lupen als seus com-

panys del Màster i a 

estudiants de 4t curs 

del Grau en Enginyeria 

Informàtica. [+INFO]   

Prwesentació del APR a l ’EPS [+ 

INFO] 

Proves Cangur de matemàtiques a l’EPS 

Alumnes del MEINF al  Workshop 

Prova Cangur a l ’EPS  

MÉS INFORMACIÓ DEL 

MÀSTER EN ENGINYERIA 

INFORMÀTICA EN MO-

DALITAT DE FORMACIÓ 

DUAL AQUÍ 

Assistent Personal Robòtic del GR Robòtica de l’EPS a la revista Sensors 

La revista científica 

Sensors ha publicat, 

en el seu número de 

maig (volum 16), l’arti-

cle, “Assistant Personal 

Robot (APR): Concep-

tion and Application of 

a Tele-Operated Assis-

ted Living Robot”, que 

mostra el procés de 

desenvolupament de 

l’Assistent Personal 

Robòtic creat pel la-

boratori de robòtica 

de l’EPS-UdL, dirigit pel 

Dr. Jordi Palacín  

[ARTICLE] 

http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/07/udc-class-sian-lindley/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/prova-cangur-2016/?_ga=1.134083406.1538811873.1433762190
http://blocs.iec.cat/scm/
http://blocs.iec.cat/scm/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.matematica.udl.es/
http://www.matematica.udl.es/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/07/prova-cangur2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/prova-cangur-2016/?_ga=1.134083406.1538811873.1433762190
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/prova-cangur-2016/?_ga=1.134083406.1538811873.1433762190
http://eps.blogs.udl.cat/2016/01/19/burkina-faso-2/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/02/25/burkina-faso-3/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/02/25/burkina-faso-3/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/17/programa-de-micro-donacions-per-a-la-construccio-del-centre-medic-a-burkina-faso/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/27/taller-darrebossats-i-pintures-naturals-sobre-el-domo-de-leps-del-campus-de-cappont/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/27/taller-darrebossats-i-pintures-naturals-sobre-el-domo-de-leps-del-campus-de-cappont/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/13/burkina-faso/
http://eps.blogs.udl.cat/2014/11/24/inscripci-al-taller-dauto-construcci-amb-superadobe-earthbag/
http://eps.blogs.udl.cat/2014/11/24/inscripci-al-taller-dauto-construcci-amb-superadobe-earthbag/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/pla-formatiu/FormacioDual/Formacio-Dual.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/pla-formatiu/FormacioDual/Formacio-Dual.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/07/workshop-dels-estudiants-del-master-en-enginyeria-informatica-en-modalitat-de-formacio-dual/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/03/presentacio-a-leps-udl-del-prototip-dassistent-personal-robotic-apr-en-el-marc-de-la-catedra-indra-fundacion-adecco-de-tecnologies-accessibles/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/11/03/presentacio-a-leps-udl-del-prototip-dassistent-personal-robotic-apr-en-el-marc-de-la-catedra-indra-fundacion-adecco-de-tecnologies-accessibles/
http://www.masterinformatica.udl.cat/en/index.html
http://www.mdpi.com/journal/sensors/editors
http://robotica.udl.cat/
http://www.mdpi.com/1424-8220/16/5/610/pdf


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessitats de 

l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que 

permet un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes 

capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional necessària 

per desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i in-

C. Jaume II, 69 

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

INFOJOBS. El mercat demanda un perfil tecnològic que els joves no estudien [+ INFO] 

VIA EMPRESA. Màster, sinònim d’alta taxa d’ocupabilitat [+ INFO] 

ADECCO. Els contractes del sector TIC augmentaran a Espanya un 40% [+ INFO] 

GEM. La taxa d’activitat emprenedora a Espanya, per sota de la mitjana europea [+ INFO] 

FECYT/EVERIS. Per què les noies no volen estudiar informàtica? [+ INFO] 

Manquen enginyers per afrontar la quarta revolució industrial [+ INFO] 

Seminari INSPIRES. Dr. Ramon Costa Castelló [+ INFO]  

Seminari INSPIRES. Dra. Kiki Ariyanti  [+ INFO] 

Matèria Transversal “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional” . Frederic Lorente i Sergi Blanch [+ INFO] 

Matèria Transversal “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional” . Josep R. Freixanet [+ INFO] 

Matèria Transversal “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional” . Josep M. Piqué [+ INFO] 

I AL MAIG A L’EPS ... 

4 MAIG: MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. IDI EUREKA (Miquel I. Latorre) i FACTORY DATA (Joan Cabós) [+ INFO] 

4 MAIG: Inici matriculació cursos Universitat d’Estiu 2016 [+ INFO] 

5 MAIG: 13è Mercat de Tecnologia a l’EPS [+ INFO] 

6 MAIG. Lliurament diplomes 2a edició curs BIM-REVIT [+ INFO] 

7 MAIG: International DRONE DAY a Lleida [+ INFO] 

7 MAIG: Jornada de Campus Oberts per a les Famílies [+ INFO] 

9 MAIG:  MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. LABORATORIA ROCHE, a càrrec de Núria Carretero [+ INFO] 

18 MAIG: Google I/O Extended 2016 Lleida a l'EPS [+INFO] 

19 MAIG: Jornada tècnica sobre contaminació acústica al CETILL [+ INFO] 

28 MAIG: Dia de la Ciència al carrer [+ INFO] 

MAIG: Matrícula Oberta del Postgrau en Disseny i Gestió d'Entorn BIM-REVIT 2D/3D [+ INFO] 

mailto:info@eps.udl.cat
https://www.facebook.com/EPS.UdL/
https://twitter.com/EPS_UdL
https://www.youtube.com/user/PolitecnicaUDL
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/05/infojobs-afirma-que-el-mercat-demanda-un-perfil-tecnologic-on-els-joves-no-apliquen/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/13/master-ocupabilitat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/14/tic-adecco/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/20/emprenedoria-espanya/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/21/per-que-les-noies-no-volen-estudiar-ciencies-de-la-computacio/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/07/seminari-inspires-a-carrec-del-dr-ramon-costa-castello/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/seminari-inspires-a-carrec-de-la-dra-kiki-ariyanti/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/seminari-inspires-a-carrec-de-la-dra-kiki-ariyanti/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/materia-transversal-%E2%80%9Cels-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional%E2%80%9D/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/seminari-inspires-a-carrec-de-la-dra-kiki-ariyanti/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/mt-%E2%80%9Cels-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional%E2%80%9D-l%E2%80%99experiencia-gft-it-consulting-s-l-u-a-carrec-den-josep-r-freixanet/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/seminari-inspires-a-carrec-de-la-dra-kiki-ariyanti/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/mt-josep-pique/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/26/mt-%E2%80%9Cels-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional%E2%80%9D-idi-eureka-a-carrec-d%E2%80%99en-miquel-i-latorre-i-factory-data-a-carrec-den-joan-cabos/
http://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/26/13e-mercat-de-tecnologia-a-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/27/arquitectura-digital/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/28/drone-day-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/29/jco-families/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/29/mt-nuria-carretero/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/29/google-io-extended/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/22/contaminacio-acustica/
http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/19/3a-edicio-bim-revit/

