
Els alumnes del Màs-

ter en Enginyeria In-

dustrial que van iniciar 

el màster aquest any, 

ho van fer amb el cicle 

de tallers Team Buil-

ding Week, una sèrie 

d’activitats adreçades 

a potenciar les compe-

tències de treball en 

equip i comunicació a 

càrrec del Coach Gui-

llem Boira 
 

[+ INFO]                   

Els alumnes del MEIND inicien el curs amb el 

cicle de tallers Team Building Week 

Universitat de Lleida 
Setembre  2016 
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Sabies que el Màster 

en Enginyeria Industrial 

de l’EPS  ofereix aquest 

any una modalitat en 

Formació Dual? 
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Jornada d’acollida per als nous alumnes de Grau a 

l’EPS  

des de l’Escola pel 

professor i coordina-

dor del Pla d’acció 

Tutorial del cen-

tre,  Jordi Pujolàs

[+INFO] 

El 12 de setembre es 

va realitzar a l’Escola 

Politècnica Superior 

de la UdL la Jornada 

d’Acollida per al nou 

estudiantat coordinada 

 

Luisa F. Cabeza nomenada membre del consell 

assessor del Pla Serra Húnter 

corporació a les uni-

versitats públiques ca-

talanes de personal 

docent i investigador 

altament qualificat i 

amb mèrits homologa-

bles als dels estàn-

dards internacionals. 

[+ INFO]                   

La catedràtica de l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior de la UdL, direc-

tora del Grup de recer-

ca GREA i del Centre 

de recerca INSPIRES, 

Luisa F. Cabeza Fa-

bra s’incorpora al 

Consell Assessor del 

Pla Serra Húnter 

(SHP). 

El Pla Serra Húnter té 

com a objectiu la in-

http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/alumnes/Team-Building-Week.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/alumnes/Team-Building-Week.pdf
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/13/team-building-week/
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/pla-formatiu/FormacioDual/FormacioDual.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/13/acollida2016-2/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/06/serra-hunter/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://serrahunter.gencat.cat/ca/


 

La start up Invelon 

Technologies, creada 

per l’estudiant del 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica de l’EPS 

John Amin i en Joan 

Folguera, estudiant 

del Grau d’ADE, gua-

nyadors pel centre 

Yuzz Lleida en el seu 

programa “Joves amb 

idees”,  han estat esco-

llits entre els 18 

YUZZers que partici-

paran al SPIN de 

YUZZ amb la pròtesis 

de braç ultra-realista 

low cost.   [+INFO] 

Invelon Technologies al SPIN de Yuzz 2016 
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Jornada sobre intervencions en el patrimoni 

arquitectònic de la Vall d’Aran 

Projecte Innova Microsolar 

jornada era el de posar 

punt i final a l’exposi-

ció “Glèises en Encur-

nanclinc de voutes 

Esgarramingades” 

que s’exposava al 

claustre de l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs, i 

El passat 22 de setem-

bre va tenir lloc la 

Jornada sobre Inter-

vencions Patrimoni-

als a l’Escola Politèc-

nica Superior de la 

Universitat de Lleida. 

El motiu d’aquesta 

mostrava els treballs dels 

alumnes de l’Escola Tèc-

nica Superior d’Arqui-

tectura de Reus, de la 

Universitat Rovira i Vir-

gili. [+INFO] 

nova MicroSolar, 

liderat per la Univer-

sity of Northumbria at 

Newcastle (UK) i fi-

nançat per la Unió Eu-

ropea amb 4 milions 

d’euros, dels quals 

més de mig milió 

(511.250,00€) serviran 

per finançar les activi-

El grup de recerca 

GREA del centre de 

recerca INSPIRES de 

la la Universitat de 

Lleida participa, des 

del  proppassat 1 de 

setembre, en nou pro-

jecte europeu de qua-

tre anys de durada. Es 

tracta del projecte In-

tats de recerca i innova-

ció del grup de recerca 

GREA  [+INFO] 

El projecte té com a 

objectiu desenvolupar 

un sistema elèctric i de 

calor d’alt rendiment 

per a l’aplicació en 

habitatges individuals o 

petites empreses que 

permeti, mitjançant 

energia solar tèrmica, la 

generació de calor a 

temperatures de 250-

280ºC.  

Lectura Tesi Doctoral de Cristina Prieto  

vanced thermal 

energy storage re-

search in demo plants 

for commercial Sys-

Aquest mes de setem-

bre es va llegir la Tesi 

Doctoral de na  Cris-

tina Prieto Ríos: Ad-

tems, dirigida per la Dra. 

Luisa F. Cabeza Fabra 

i la Dra. Ana Inés Fer-

nández Rena 

http://invelon.com/
http://invelon.com/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://www.blogyuzz.org/2016/08/18-yuzzers-son-seleccionados-para-participar-en-spin/
http://www.blogyuzz.org/2016/08/18-yuzzers-son-seleccionados-para-participar-en-spin/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/01/spin-yuzz/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/01/spin-yuzz/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.inspires.udl.cat/?q=ca
http://eps.blogs.udl.cat/2016/09/21/innova-microsolar/


 

Reunió del Projecte INPHASE 
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Nit dels Investigadors 

avenços científics en 

la vida diària. 

Els robots i els drons 

van ser els grans pro-

tagonistes de la jorna-

da, organitzada pels 

centres de recerca de 

la UdL INSPIRES i 

INDEST. 

Es va prolongar fins a 

les dotze de la nit amb 

la Festa dels estels, on 

membres de Societat 

Lleidatana d’Astrono-

Més de 250 persones 

es van inscriure a la 

primera edició de La 

Nit Europea dels In-

vestigadors a la Uni-

versitat de Lleida 

(UdL). 

L’activitat es centrava 

en un programa de 

xerrades, tallers i ex-

posicions dirigit al 

públic interessat a des-

cobrir l’impacte dels 

mia oferien una observa-

ció al jardí intern del 

campus. El programa 

també incloïa diverses 

conferències divulgati-

ves sobre art i ciència i 

sobre com la recerca ci-

entífica ens pot ajudat a 

estalviar en la factura de 

la llum i l’exposició Llei-

da: terra de fronteres i 

convivència. 

formigó amb PCMs 

per edificis de consum 

d’energia quasi nul. 

Els resultats obtinguts 

fins ara pel GREA 

Innovació Concurrent 

mostren el potencial 

de millora del com-

portament energètic 

dels edificis gracies a 

El passat 22 de setem-

bre se celebrà una reu-

nió del projecte IN-

PHASE. 

 

El projecte té com a 

objectiu el desenvolu-

pament de solucions 

innovadores de faça-

nes prefabricades de 

la tecnologia dels materi-

als de canvi de fase. A 

més a més, el projecte 

INPHASE s’enfronta al 

repte d’industrialitzar la 

tecnologia desenvolupa-

da fent possible la seva 

comercialització com a 

solució constructiva d’al-

ta inèrcia tèrmica. 

El passat 28 de Setem-

bre de 2016 es va dur 

a terme la Jornada 

Tecnologies i experi-

ències d’edificis de 

consum gairebé nul 

(NZEB) a Catalunya 

L’objectiu d’aquesta 

jornada, que s’emmar-

ca en el Projecte ZE-

bra2020 i organitza 

Beegroup-CIMNE i 

l’Escola Politècnica 

Superior de la UdL, és 

donar a conèixer les 

últimes tecnologies i 

experiències d’edificis 

nZEB a Catalunya, de 

la mà de professionals 

de gran rellevància a 

Lleida i Catalunya  

Jornada edificis de consum gairebé nul (nZEB) 

 

La Jornada 

nZEB s’emmar-

ca en el projecte 

ZEBRA2020 

 

http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://www.grea.udl.cat/cat/index.php
http://www.grea.udl.cat/cat/index.php
http://www.inspires.udl.cat/
http://aulas.cimne.com/spacehome/3/1141
http://zebra2020.eu/


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 

I A L’OCTUBRE A L’EPS ... 

6 OCTUBRE: Jornada de Realitat Virtual i Videojocs [+ INFO] 

7 OCTUBRE:  Lectura Tesi Doctoral Lídia Navarro Farré [+ INFO] 

20 OCTUBRE:  Jornada En3UdL [+ INFO] 

30 OCTUBRE:  Ajut de viatge per a estudiants de programes de mobilitat acadèmica internacional pròpia de la UdL, curs 2016-17.  

Consultar  bases a http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsviatge/ 

OCTUBRE:  Ajut s a l’habitatge i el desplaçament per a estudiants de la UdL, curs 2016-17 

Consultar bases a http://www.udl.es/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/ 

 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2016 [+ INFO] 

 VIA EMPRESA. Dèficit d’alumnes en els estudis d’enginyeria [+ INFO] 

 

Presentació Màster Enginyeria Informàtica  

que, per segon any, 

incorpora la modalitat 

de Formació Dual. La 

jornada, dirigida pel 

coordinador de la titu-

Aquest mes de setem-

bre es va dur a terme 

la jornada de presenta-

ció  del Màster en En-

ginyeria Informàtica 

lació, Josep L. Lérida va 

donar el tret de sortida a 

un nou curs. 

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/2016/10/04/jornadarv/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/04/lectura-tesi-doctoral-lidia-navarro-farre/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/04/lectura-tesi-doctoral-lidia-navarro-farre/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsviatge/
http://www.udl.es/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/15/barometre-del-sector-tecnologic-a-catalunya-2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/21/via-empresaenginyers/

