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L’EPS rep la Placa de la Paeria al mèrit 

educatiu o pedagògic  

entitats guardonades 

va ser l’Escola Politèc-

nica Superior de la 

Universitat de Lleida 

L’Auditori Municipal 

Enric Granados de 

Lleida va acollir el 

passat 18 d’abril l’acte 

de reconeixement del 

Consell Escolar Muni-

cipal vers l’ex-

cel·lència de persones 

i centres educatius de 

la ciutat en la celebra-

ció de Sant Jordi. 

Aquest any, una de les 

en commemoració del 

seu 25è aniversari. 

 

[+ INFO] 

Luisa F. Cabeza, Premi Mensa Lleida al 

coneixement científic i tecnològic 2017 

CIENTÍFIC I TEC-

NOLÒGIC 2017 es 

va atorgar a la catedrà-

tica de l’Escola Poli-

tècnica Superior de la 

Universitat de Lleida, 

la Dra. Luisa F. Cabe-

za Fabra, directora 

El passat 19 d’abril, 

l’associació Mensa va 

lliurar ahir els Premis 

Mensalleida al Conei-

xement. En aquesta 

segona edició, el Pre-

mi MENSALLEIDA 

AL CONEIXEMENT 

del GREA Innovació 

Concurrent, grup de 

recerca de la UdL, pel 

seu treball en un àrea 

tant sensible com l’e-

nergètica i per les se-

ves característiques 

personals de lideratge i 

actitud. La Dra. Cabe-

za va rebre la distinció 

emocionada i acompa-

nyada en tot moment 

pels membres del 

GREA Innovació Con-

current. 

 

[+INFO] 

http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/19/merit-educatiu-paeria/
https://www.mensa.es/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/20/mensalleida2017/


 

L’EPS present a la 9a edició de la SEFI/CESAER 

ECED de Munic 
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La ECED és un 

espai de diàleg 

dirigit a degans, 

directors i caps 

de departaments 

de les diferents 

facultats i escoles 

d’informàtica  

de la UdL, 

Francesc Gi-

né i la coordi-

nadora de les 

titulacions de 

la branca in-

formàtica, 

Magda Valls, han as-

sistit convidats a la 
El director de l’Escola 

Politècnica Superior 

novena edició de la SE-

FI/CESAER European 

Convention for Engine-

ering Deans, Directors 

and Departments Heads 

– A University Dialogue, 

(ECED) organitzat, 

aquest cop,  a la Univer-

sitat Tècnica de Munic. 

organitzat per The 

Computing Research 

Association’s Com-

La directora del De-

partament d’Informà-

tica i Enginyeria In-

dustrial de l’Escola 

Politècnica Superior 

de la Universitat de 

Lleida, Tere Alsinet, 

participa i representa a 

l’EPS al workshop 

CRA-W Grad Cohort , 

mittee on the Status of 

Women in Computing 

Research que es dur a 

 

Workshop 

CRA-W 

Grad Cohort 

PROGRAMA  

L’EPS al workshop CRA-W Grad Cohort 

4rt workshop del grup 

de treball ECES An-

nex 30 de l’Agència 

Internacional de l’E-

nergia (www.eces-

a30.org) 

 

L’Escola Politècnica 

Superior de la Univer-

sitat de Lleida i coor-

dinat pel Grup de Re-

cerca GREA Innova-

ció Concurrent, va 

acollir aquest mes el 

Reunió de l’Agencia Internacional de l’Energia 

a l’EPS Es tracta d’una sessió 
conjunta amb 

investigadors espanyols i 
amb membres del grup 

de treball 
d’emmagatzematge 
d’energia tèrmica del 
EERA – European 
Energy Research 

Aliance (www.eera-
set.eu)  

L’EPS s’adhereix al programa CatLabs 

herit al programa Cat-

Labs que pro-

mou l’articulació d’u-

L’Escola Politècnica 

Superior de la UdL i 

INSPIRES, s’han ad-

na xarxa catalana d’inno-

vació digital, social i 

col·laborativa 

http://www.sefi.be/
http://www.sefi.be/
http://www.cesaer.org/en/home/
https://www.tum.de/
https://www.tum.de/
http://cra.org/cra-w/events/grad-cohort-workshop-2017/?utm_source=2017+Grad+Cohort+-+Speakers%2FSponsors%2FStaff%2Fetc+-+Hotel+Confirmation+%23&utm_campaign=391816fce9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_10&utm_medium=email&utm_term=0_7002e6763b-391816fce9-82577837
http://cra.org/cra-w/events/grad-cohort-workshop-2017/?utm_source=2017+Grad+Cohort+-+Speakers%2FSponsors%2FStaff%2Fetc+-+Hotel+Confirmation+%23&utm_campaign=391816fce9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_10&utm_medium=email&utm_term=0_7002e6763b-391816fce9-82577837
http://cra.org/cra-w/events/grad-cohort-workshop-2017/?utm_source=2017+Grad+Cohort+-+Speakers%2FSponsors%2FStaff%2Fetc+-+Hotel+Confirmation+%23&utm_campaign=391816fce9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_10&utm_medium=email&utm_term=0_7002e6763b-391816fce9-82577837
http://cra.org/cra-w/events/grad-cohort-workshop-2017/?utm_source=2017+Grad+Cohort+-+Speakers%2FSponsors%2FStaff%2Fetc+-+Hotel+Confirmation+%23&utm_campaign=391816fce9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_10&utm_medium=email&utm_term=0_7002e6763b-391816fce9-82577837
http://www.eces-a30.org
http://www.eces-a30.org
https://teamsites-extranet.dlr.de/tt/annex30/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2Ftt%2Fannex30%2FShared%20Documents%2FMeetings%2C%20Previous%2F2016%2D05%2D02%2E03%2E04%20%2D%20Joint%20Conference%2C%20Frankfurt&FolderCTID=0x012000DACE1CD57AF63347AF97F34BD710583F&
https://teamsites-extranet.dlr.de/tt/annex30/SitePages/Home.aspx?RootFolder=%2Ftt%2Fannex30%2FShared%20Documents%2FMeetings%2C%20Previous%2F2016%2D05%2D02%2E03%2E04%20%2D%20Joint%20Conference%2C%20Frankfurt&FolderCTID=0x012000DACE1CD57AF63347AF97F34BD710583F&
http://www.eera-set.eu
http://www.eera-set.eu
http://catlabs.cat/
http://catlabs.cat/
http://www.inspires.udl.cat/


Página 3 Escola Politècnica Superior 

Alumnes del Màster en ciberseguretat de la Next 

International Business School (IBS) de Madrid visiten l’EPS 

UdL. La procedència 

era, majoritàriament, 

de la província de 

Lleida però també ens 

han visitat famílies de 

Més de 100 persones 

van visitar l’EPS en el 

marc de la Jornada de 

Campus Oberts per a 

les Famílies de la 

Osca, Tarragona, Bar-

celona i Eivissa.  

 

[+ INFO] 

Jornada de campus Oberts per a Famílies 

van visitar l’EPS. Next 

IBS és un prestigiós 

centre de Madrid ads-

crit a les universitats: 

Alumnes del màster 

en ciberseguretat de la 

Next International Bu-

siness School (IBS) 

Universidad Menéndez 

Pelayo, Universidad de 

Salamanca i la Universi-

tat de Lleida. 

l’institut la Mitjana de 

Lleida un taller de dis-

seny d’una App a càr-

rec de l’estudiant del 

Màster en Enginyeria 

Informàtica de l’EPS, 
El passat dia 21 d’a-

bril, es va realitzar a 

Albert Merino sota la 

coordinació de la profes-

sora de l’Escola Politèc-

nica Superior Susana 

Maza.  

Taller de Disseny d’una App a l’INS LA Mitjana 
Aquest taller s’em-

marca en el conjunt 

d’activitats del con-

veni de col·laboració 

“SINERGIA” .  

[+INFO] 

l’EPS, acompanyats 

pel professor titular de 

l’assignatura, Miquel 

Nogués, van visitar el 

passat divendres 21 

Una vintena d’alum-

nes de Sistemes de 

Fabricació Avançats 

del Màster en Engi-

nyeria Industrial de 

d’abril la planta de SE-

AT a Martorell on van 

poder estudiar la línia de 

producció del Seat León.  

Alumnes del MEIND visiten la planta de SEAT a Martorell 

petició de solvers per 

resoldre el problema 

SAT (Satisfactibilitat 

Booleana). Els alum-

nes, durant el quadri-

mestre, van desenvo-

lupar un algorisme per 

Aquest mes d’abril 

s’organitzà una com-

resoldre el problema i 

just abans del període 

d’exàmens s’organitzà 

una competició interna 

per determinar quin 

d’ells és el més ràpid en 

resoldre’l. 

Competició de solvers per resoldre problema SAT 
La competició, orga-

nitzada per 5è any, 

correspon a la prime-

ra pràctica de l’assig-

natura de Programa-

ció Avançada en In-

tel·ligència Artificial 

(PAIA)  

http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/29/jco-families-abril/
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://www.nextibs.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/10/sinergia/
http://eps.blogs.udl.cat/2015/04/10/sinergia/
http://guiadocent.udl.cat/pdf/14521
http://guiadocent.udl.cat/pdf/14521
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102038
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102038
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102038
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

Informe Hays 2017: 500.000 llocs de treball d’informàtica per cobrir 

Informe Randstad Research: 1.250.000 llocs de treball, la gran majoria relacionats amb 

les disciplines STEM 

Dossier  Observatori Social La Caixa. Els joves amb estudis superiors arriben al 90% en 

la taxa d’ocupació 

Informe Ticjob. Augmenten un 7% les ofertes de feina TIC en el 1r trimestre de 2017 

Durant aquest mes d’abril l’EPS a acollit una sèrie de ponències i xerrades tèc-

niques : 
 

 Dr.Carlos Iván Chesñevar: “Argumentación y inteligencia artificial” 

 Frederic Lorente (fl_estudi) i Montse Pujol (PMP Casas Prêt-à-Porter) 

 “The beauty of graphs” a càrrec de Dominique Buset,  

 Dr.Carlos Iván Chesñevar: “Argumentación y gobierno electrónico” 

 “The study of construction details following criteria Passivhaus buidings 

in Dutch a càrrec de W. Goudriaan 

 Stephen Brewster: “New ways of interacting with mobile devices” 

Ponències a l’EPS 

Descobreix que fem a l’EPS  

… i revela la teva vocació 

El Debat de Lleida Activa: 

Enginyeria per un món sostenible 

Maria Figueras i Mercè 

Bañeras 2017   

[+INFO] 

Invelon Technologies, 

start up creada per John 

Amin, estudiant de 

l’EPS, guardonada amb 

el Premi Acció Social 

Invelon Tecnologies guanya un Premi d’Acció Social 
Invelon Technologies 

va rebre el premi 

que se suma a altres 

guardons aconse-

guits pel mateix pro-

jecte  

http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/06/informe-hays/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/19/randstad-research/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/19/randstad-research/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/19/els-joves-amb-estudis-superiors-arriben-al-90-en-la-taxa-docupacio/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/19/els-joves-amb-estudis-superiors-arriben-al-90-en-la-taxa-docupacio/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/28/informe-ticjob-2/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/04/ponencia-a-carrec-del-dr-carlos-ivan-chesnevar-argumentacion-y-inteligencia-artificial/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/04/mt-%e2%80%9cels-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional%e2%80%9d-frederic-lorente-fl_estudi-i-montse-pujol-pmp-casas-pret-a-porter/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/06/ponencia-the-beauty-of-graphs-a-carrec-de-dominique-buset-universite-libre-de-bruxelles/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/07/ponencia-a-carrec-del-dr-carlos-ivan-chesnevar-%e2%80%9cargumentacion-y-gobierno-electronico%e2%80%9d/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/08/conferencia-goudriaan/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/08/conferencia-goudriaan/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/10/xerrada-stephen-brewster/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/21/descobreix-que-fem-a-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/21/descobreix-que-fem-a-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/21/descobreix-que-fem-a-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/25/enginyeria-mon-sostenible/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/25/enginyeria-mon-sostenible/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/invelon-technologies-start-up-creada-per-john-amin-estudiant-de-leps-guardonada-amb-el-premi-accio-social-maria-figueras-i-merce-baneras-2017/


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 professio-

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

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 AL MAIG A L’EPS ... 

4 Maig Fira UdLTreball. Impuls per a l’ocupabilitat de l’estudiantat de la UdL 

6 Maig International Drone Day 

8 Maig MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. M. Baró 

9 Maig “La Cerámica Estructural; Diseño y Construcción” J.M. Cabeza 

10 Maig Mercat de Tecnologia 

15 Maig MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. X.Verdaguer 

17 Maig Google I/0 Extended 

22 Maig MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. M. Sendros 

mailto:info@eps.udl.cat
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/fira-udltreball-impuls-per-a-l%e2%80%99ocupabilitat-de-l%e2%80%99estudiantat-de-la-udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/26/international-drone-day-2/
MT%20“Els%20enginyers%20i%20el%20seu%20entorn%20socioprofessional”.%20Margarita%20Baró
http://eps.blogs.udl.cat/2017/04/27/conferencia-la-ceramica-estructural-diseno-y-construccion/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/secretaria/altres_tramits/Materia_Transversal/Enginyers_entorn_socioprofessional.html
https://events.google.com/io/extended/
http://www.eps.udl.cat/secretaria/altres_tramits/Materia_Transversal/Enginyers_entorn_socioprofessional.html

