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Oriol Liarte i Adrià Mateo, guanyadors del 

premi Enginyers 2017 

Premi Enginyers 2017, 

coorganitzat pel 

Col·legi oficial d’En-

ginyers Industrials de 

El passat dia 1 de 

desembre de 2017, en 

el marc del Sopar dels 

Enginyers es va dur a 

terme el lliurament del 

Catalunya  i l’EPS de 

la UdL  als alumnes, 

Oriol Liarte i Adrià 

Mateo pel seu TFM 

“Disseny, construcció 

i viabilitat tecnològica 

i industrial d'un dispo-

sitiu radiatiu” sota la 

direcció del professor 

Joan Ignasi Rosell.  

[+ INFO] 

 

 

Gerard Bonet guanya el premi Edifica 2017 

comportament d’edifi-

cacions sotmeses a in-

cendi. Anàlisi d’un foc 

real.» de l'alumne Ge-

rard Bonet Girón, sota 

El dia 16 de desembre 
de 2017 en el marc del 
Dinar de Germanor del 
Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers de 
l’Edificació de Lleida, 
va tenir lloc l'acte de 
lliurament del premi 
Edifica 2017.  

El Premi Edifica, coor-

ganitzat pel CAATEE 

de Lleida i l’EPS de la 

UdL va atorgar-se al 

projecte «Estudi del 

la direcció del profes-

sor Josep Justo Parella-

da. 

[+ INFO] 

Històric  

Premi ENGINYERS 

 

Històric  

Premi EDIFICA 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Oriol-Liarte-i-Adria-Mateo-guanyadors-del-premi-Enginyers-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-lliurament-del-premi-Edifica-2017-coorganitzat-pel-CAATEE-Lleida-i-lEscola-Politecnica-Superior/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginyers/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginyers/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-edifica/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-edifica/


 

Lliurament dels diplomes als participants del 

Curs de Videojocs per a la inclusió social 
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Organitza't per les 

empreses Starloop 

Studios i Starshot 

Software, juntament 

amb el Programa 

Invulnerables que 

coordina Prosec, i 

amb el suport de 

l’EPS 

inclusió social. 

Els sis nois i noies vul-
nerables en situació de 
risc social, que el van 

El passat 21 de 
desembre es van lliu-
rar els diplomes als 
participants del Curs 
de Videojocs per a la 

finalitzar, van rebre els 
corresponents diplomes 
acreditatius.  

Quinze nois i noies d’en-
tre 13 i 17 anys de la 
nostra ciutat van poder 
formar-se gratuïtament a 
l'Escola Politècnica Su-
perior gràcies a aquesta 
iniciativa  

[+ INFO] 

bre, la planta de GLS 

Prefabricats de formi-

gó, ubicada a Lleida i 

la fàbrica Cerámica La 

Coma S.A., situada a 

Balaguer   

Alumnes de l’assigna-

tura de Materials II del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació de 

l’EPS van visitar, 

aquest mes de desem-

[+ INFO GLS] 

[+ INFO LA COMA] 

Alumnes del GATE visiten GLS Prefabricats i 

Cerámica La Coma 

54a Olimpíada matemàtica a l’EPS 

 

píada Matemàtica 

Espanyola, organit-

zada per La Societat 

Catalana de Matemàti-

ques amb el suport de 

Els dies 15 i 16 de 

desembre, l’EPS va 

rebre als alumnes de 

Batxillerat i CFGS par-

ticipants en 54a Olim-

l’Institut Màrius Tor-

res, el Vicerectorat 

d’Estudiantat i el De-

partament de Matemàti-

ca de la UdL. 

Històric lectures 
Tesi Doctorals a 

l’EPS 

Lectura Tesi Doctoral d’en Gerard Peiró Bell-lloch 

ta temperatura per 

aplicacions de fred 

solar i centrals termo-

solars” realitzada sota 

la direcció de la Dra. 

Luisa F. Cabeza  

El passat 20 de desem-

bre, Gerard Peiró Bell-

lloch va llegir la seva 

Tesi Doctoral 

“Emmagatzematge 

d’energia tèrmica d’al-

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lliurament-dels-diplomes-als-participants-del-Curs-de-Videojocs-per-a-la-inclusio-social/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-visiten-la-planta-de-GLS-Prefabricats-de-formigo-ubicada-a-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-visiten-la-fabrica-Ceramica-La-Coma-a-Balaguer/
http://www.cangur.org/olimpiades/54oli/index.php
http://www.cangur.org/olimpiades/54oli/index.php
http://www.cangur.org/olimpiades/54oli/index.php
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
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infeccioses 
 
Així mateix, membres 
del CE de l’EPS van as-
sistir al IFescat, la gran 
festa de la tecnologia, la 
ciència, la innovació i la 
disrupció, dirigida a es-
tudiants d’últims anys de 

El Consell de l'Estudi-
antat de l’EPS, com ja 
és habitual, va orga-
nitzar una sèrie d'acti-
vitats amb l'objectiu 
de recaptar diners per 
La Marató de TV3 
que aquest any es de-
dica a les malalties 

Activitats del Consell de l’Estudiantat de l’EPS 

Pla d’internacio-
nalització de 

l’EPS 

L'Escola Politècnica Superior ha 
visitat els instituts La Mitjana i Sa-
muel Gili i Gaya de Lleida per ofe-

Xerrada sobre les titulacions internacionals de 

l'EPS als instituts Gili i Gaya i La Mitjana de Lleida 

El Grau en Enginyeria 

Mecànica de l'EPS van 

visitar la casa passiva 

de l'arquitecte Josep 

Bunyesc sota la coordi-

nació dels professors 

El dia 13 de desembre, 

els estudiants de l'as-

signatura Suistainable 

Construction 1 del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació i 

Alumnes de l’EPS visiten la Casa Passiva d’en J. 

Bunyesc 

ble del programa Siner-

gia i desenvolupat per 

part d'alumnat del 

Grau en Enginyeria In-

formàtica de l'Escola.  

[+ INFO] 

Alumnes de l’institut 

Gili i Gaya van partici-

par en un  Taller de 

programació d'Ardui-

no, coordinat per Su-

sana Maza, responsa-

Alumnes de l'institut Gili i Gaya participen en un 

taller d'Arduino a l'EPS 
En el marc del conveni 

entre la Generalitat de 

Catalunya i la Universi-

tat de Lleida per desen-

volupar el Programa per 

a l’impuls de les vocaci-

ons científiques, tecno-

lògiques, en enginyeria i 

matemàtiques (STEM) a 

l’Institut Samuel Gili i 

Gaya , en el que partici-

pa de forma directa 

l’EPS 

rir una xerrada informativa sobre la se-
va oferta de Dobles Titulacions Interna-
cionals de Grau i Màster a la que han 
assistit els alumnes de segon curs de 
Batxillerat d'ambdós centres.   

[ + INFO] 

Marta Chafer, Gabriel 

Pérez i Luisa F. Cabeza. 

[+ INFO] 

batxillerat, FP, graus 
universitaris, màsters i 
doctorats  
  
[+ INFO MARATÓ] 

[+ INFO IFESCAT] 

 

http://www.ccma.cat/tv3/marato/
http://www.eps.udl.cat/ca/internacional/portada/
http://www.eps.udl.cat/ca/internacional/portada/
http://www.eps.udl.cat/ca/internacional/portada/
http://agora.xtec.cat/ins-lamitjana/
http://web.institutgiligaya.cat/
http://web.institutgiligaya.cat/
http://www.bunyesc.com/projectes_ESP/10arboretum_ESP.html
http://www.bunyesc.com/projectes_ESP/10arboretum_ESP.html
http://www.bunyesc.com/projectes_ESP/10arboretum_ESP.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-linstitut-Gili-i-Gaya-participen-en-un-taller-dArduino-a-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Conveni-per-a-limpuls-de-les-vocacions-STEM-a-lInstitut-Samuel-Gili-i-Gaya/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Xerrada-sobre-les-titulacions-internacionals-de-lEPS-als-instituts-Gili-i-Gaya-i-La-Mitjana-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-visiten-la-casa-pasiva-de-larquitecte-Josep-Bunyesc/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-Consell-de-lEstudiantat-de-lEPS-amb-La-Marato-de-TV3-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-Consell-de-lEstudiantat-de-lEPS-amb-La-Marato-de-TV3-00001/


 

Google Devfest High School Developers Parade 

Lleida  

Página 4 Escola Politècnica Superior 

 

GALERIA 

FOTOGRÀFICA 

Google Devfest High 
School Developers 
Parade Lleida 2017 

l’Escola Politècnica 
Superior de la UdL, va 
organitzar al Parc Cien-
tífic i tecnològic de 
Lleida, el Google De-

El passat 9 de desem-
bre de 2017 el Google 
Developer Group de 
Lleida (GDG) en 
col·laboració amb 

vfest High School Deve-
lopers Parade Lleida 
2017. Un esdeveniment 
dirigit especialment a la 
joventut de Lleida que 
estudia Formació Profes-
sional o Batxiller i que 
està interessada a dedicar 
el seu futur professional 
a les carreres tecnològi-
ques. 

[+ INFO] 

desembre, el Sr. Jordi 

Virgili, vicedegà ad-

junt del Col·legi d’En-

ginyers en Informàtica 

de Catalunya 

(COEINF) parlarà als 

En el marc de l'assig-

natura del Grau en En-

ginyeria Informàtica, 

Aspectes legals, socials 

i professionals, el pro-

per divendres 22 de 

estudiants de "El 

col·legi en el futur per-

sonal i professional 

d'un Enginyer Informà-

tic"  

Xerrada. El col·legi en el futur personal i 

professional d'un Enginyer Informàtic 

Xerrada. Aspectes penals de les Noves 

Tecnologies 

 

lleidatà especialitzat 

en temes legals relaci-

onats amb les TIC i 

gerent de la CON-

SULTORA LEGAL 

SAGARIS, SLUP els 

En el marc de l'assig-

natura del Grau en En-

ginyeria Informàtica, 

Aspectes legals, socials 

i professionals, el Sr. 

Ramon Arnó advocat 

parlarà de "Aspectes 

penals de les Noves 

Tecnologies: algunes 

normes per evitar em-

bolicar-se amb el codi 

penal treballant com a 

Enginyer Informàtic"  

Beques Google 

Summer of 

Code 2017  

Presentació beques Google Summer of Code 

del Parc Científic I 

Tecnològic de Lleida i 

que va presentar 

aquest desembre An-

dreu Ibáñez 

40 estudiants de l’EPS 

és van interessar per 

les prestigioses beques  

de Google Summer of 

Code que es desenvo-

lupen als laboratoris 

https://photos.google.com/share/AF1QipM4pgrL4OqWH6IEhwOGO_QDnLR-h1NSvhR9ofr9BQBzIMoQ8UZ9jDJkOxF0auv2CQ?key=MklyYm1xb3hKbEtsNm1YdnBTNS1KRmQtbVN0T1RB
https://photos.google.com/share/AF1QipM4pgrL4OqWH6IEhwOGO_QDnLR-h1NSvhR9ofr9BQBzIMoQ8UZ9jDJkOxF0auv2CQ?key=MklyYm1xb3hKbEtsNm1YdnBTNS1KRmQtbVN0T1RB
https://photos.google.com/share/AF1QipM4pgrL4OqWH6IEhwOGO_QDnLR-h1NSvhR9ofr9BQBzIMoQ8UZ9jDJkOxF0auv2CQ?key=MklyYm1xb3hKbEtsNm1YdnBTNS1KRmQtbVN0T1RB
https://photos.google.com/share/AF1QipM4pgrL4OqWH6IEhwOGO_QDnLR-h1NSvhR9ofr9BQBzIMoQ8UZ9jDJkOxF0auv2CQ?key=MklyYm1xb3hKbEtsNm1YdnBTNS1KRmQtbVN0T1RB
https://photos.google.com/share/AF1QipM4pgrL4OqWH6IEhwOGO_QDnLR-h1NSvhR9ofr9BQBzIMoQ8UZ9jDJkOxF0auv2CQ?key=MklyYm1xb3hKbEtsNm1YdnBTNS1KRmQtbVN0T1RB
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Exit-de-participacio-al-High-School-Developers-Parade-Devfest-Lleida-2017/
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102063
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102063
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102063
http://guiadocent.udl.cat/pdf/102063
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Per-5e-any-consecutiu-5-alumnes-de-lEPS-aconsegueixen-les-prestigioses-beques-Google-Summmer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Per-5e-any-consecutiu-5-alumnes-de-lEPS-aconsegueixen-les-prestigioses-beques-Google-Summmer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Per-5e-any-consecutiu-5-alumnes-de-lEPS-aconsegueixen-les-prestigioses-beques-Google-Summmer-of-Code/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 La FIRST LEGO league de Lleida necessita voluntaris! 

 El Consell de l’Estudiantat de l’EPS busca participants! 

I AL GENER A L’EPS ... 

15 Gener. Lectura Tesi Doctoral d’Eloi Gabaldon Ponsa 

Xerrada Mobilitat internacional. NOVIA UAS 

i Doble Grau en Engi-

nyeria Electrònica In-

dustrial i Automàtica 

& Electrical Enginee-

ring de la Universitat 

finesa de NOVIA 

Charlotta Risku i Ron-

nie Sundsten, coordi-

nadors del Doble Grau 

en Enginyeria Mecàni-

ca & Energy and Envi-

ronmental Engineering 

UAS van realitzar una 

xerrada informativa de 

mobilitat internacional 

als alumnes de l’EPS. 

L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessi-
tats 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 neces-
sària 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 

internacionals  

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 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-FIRST-LEGO-league-de-Lleida-necessita-voluntaris/
https://twitter.com/EPS_UdL/status/950334587200294912
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Eloi-Gabaldon-Ponsa/
mailto:info@eps.udl.cat

