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Lleida es bolca amb la FIRST LEGO league 

ció de la FLL; Els pri-

mers han aconseguit el 

1r Premi Fundació 

Scentia al guanyador 

d’aquesta edició, men-

tre que els segons han 

De la mà de l’Escola 

Politècnica Superior 

(EPS) de la Universitat 

de Lleida (UdL), la 

ciutat de Lleida va ce-

lebrar la sisena edició 

del torneig classifica-

tori de la FIRST LE-

GO League i, per se-

gon cop, la edició de la 

Jr. FIRST LEGO Lea-

gue, adreçada a joves 

de 6 a 9 anys. 

Els equips Royal Ro-

botix  i Maik Wolvine-

ers, han estat els 

equips guanyadors 

d’aquesta sisena  edi-

guanyar el 2n premi Pa-

eria al guanyador. 

[+ INFO] 

 

 

https://goo.gl/photos/iQrdn1aGZP6vbxNL8
https://goo.gl/photos/iQrdn1aGZP6vbxNL8
https://goo.gl/photos/iQrdn1aGZP6vbxNL8
https://goo.gl/photos/iQrdn1aGZP6vbxNL8
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/27/fll2017_noticia/


 

270 alumnes de 32 centres participen a la JCO de 

l’EPS 
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La JCO te com a 

objectiu de donar a 

conèixer la UdL i 

proporcionar als nois i 

noies un primer contacte 

amb l’entorn universitari 

on es desenvoluparà la 

vida acadèmica i 

vivencial del futurs 

estudiants, informar 

sobre els serveis i les 

prestacions que ofereix 

la UdL (correu 

electrònic, aules 

d’informàtica, 

laboratoris, serveis de 

biblioteca, tutories 

individualitzades, carnet 

universitari, mobilitat i 

altres temes), així com 

sobre els estudis que 

s’imparteixen en tots els 

centres universitaris i en 

concret a l’Escola 

Politècnica Superior.  

L’EPS present als 6 consorcis de tecnologies de la salut 

(Health Tech) aprovats per Campus Iberus 

versos tallers per al 

nois i noies partici-

pants: 

- Taller “El Girosco-

pi” (Adrià Mateo)  ÀL-

BUM FOTOGRÀFIC 

- Taller de Resistència 

de Materials (Josep R. 

Castro i Josep Ga-

sia)  ÀLBUM FOTO-

GRÀFIC  

En el marc de la Jornada 

de Campus Oberts de la 

UdL, l’Escola Politècni-

ca Superior ha rebut 

aquest matí la visita de 

270 alumnes dels darrers 

cursos de batxillerat i 

cicles formatius de 32 

centres docents. 

L’EPS organitza di-

- Interacció amb biosen-

sors (Jordi Virgili)  ÀL-

BUM FOTOGRÀFIC  

- Drones EPS (Juan Anto-

nio Garriga)  ÀLBUM FO-

TOGRÀFIC  

- Taller de Termografia 

(Lídia Vilarrubí i Antoni 

Moreno)  ÀLBUM FOTO-

GRÀFIC  

 

[+ INFO] 

Superior) de la Uni-

versitat de Lleida 

(UdL) formen part 

dels 6 consorcis in-

teruniversitaris en tec-

nologies de la salut 

aprovats per Campus 

Iberus en el marc de 

l’estratègia Health 

Personal investigador 

dels departaments de 

Ciències Mèdiques 

Bàsiques i  Medicina 

Experimental 

(Facultats de Medici-

na) i d’Informàtica i 

Enginyeria Industrial 

(Escola Politècnica 

Tech i de la convocatòria 

finançada per Santander 

Universidades. 

L’estratègia Health Tech 

es basa en la interacció 

contínua entre bioespe-

cialistes (metges, cirur-

gians, biòlegs, bioquí-

mics), enginyers i cientí-

fics; així com la forma-

ció en les interfases entre 

els dos mons (enginyeria 

biomèdica, enginyeria 

biològica, biotecnologia 

i nanomedicina).  

 

[+ INFO] 

 
Consorcis aprovats: 

Big Data i Computació en 

Ciències de la Salut 

Noves estratègies 

personalitzades per 

combatre malalties 

d’origen infecciós i 

d’origen molecular 

Biosensors per al 

diagnòstic i pronòstic de 

malalties 

neurodegeneratives 

Anàlisi i validació en el 

camp de la rehabilitació 

virtual cognitiva / motora 

en nens amb paràlisi 

cerebral  

https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295357140502324
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295357140502324
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295358357168869
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295358357168869
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295353873835984
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295353873835984
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295359680502070
https://www.facebook.com/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1295359680502070
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/10/270-alumnes-de-32-centres-participen-a-la-jco-de-leps/
http://www.campusiberus.es/
http://www.campusiberus.es/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/21/health-tech-campus-iberus/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 

Informe TICJob. Els perfils professionals TIC augmenten la seua demanda un 7% al gener del 2017  [+ 

INFO] 

EL PERIODICO DE CATALUNYA. Viatge a la Internet Fosca. Col·laboració del professor de l’EPS, Carles 

Mateu [+ INFO] 

CINCO DÍAS.  Enginyers, aquest perfil escàs i desitjat [+ INFO] 

Informe preinscripció universitària 2016. SECRETARIA D’UNIVERSITATS [+ INFO] 

Seminari INSPIRES. Stéphane Devismes [+ INFO] 

NOU GRAU A L’EPS: Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat [+ INFO] 

tal·lacions III del Grau 

d’Enginyeria Mecàni-

ca, acompanyats pels 

professors, Josep Eras 

i Marc Medrano, van 

visitar el passat dime-

cres 22 de febrer la 

planta de generació 

elèctrica renovable 

Termosolar Borges 

on van ser rebuts molt 

Per tercer any conse-

cutiu els alumnes 

d’optativitat de l’as-

signatura d’Ins-

tal·lacions II i Ins-

amablement pel gerent 

de Termosolar Borges 

SL, Santiago Ceballos. 

[+ INFO] 

Alumnes del GEM  visiten Termosolar Borges 
La planta va entrar 

en funcionament el 

gener del 2013  i es 

tracta de la primera 

instal·lació híbrida al 

món que combina 

energia termosolar i 

biomassa; Subminis-

tra energia elèctrica 

neta a 27.000 llars, 

evitant així l’emissió 

de 24.500 tones de 

CO2 anuals  

mous mobile 

platforms for environ-

mental supervision 

and gas leakage loca-

El passat 9 de març 

Daniel Martínez La-

casa llegia a l’EPS la 

seva Tesi Doctoral, 

Application of autono-

lization, dirigida pel Dr. 

Jordi Palacín Roca 

 

[ + INFO] 

Lectura Tesi Doctoral. Daniel Martínez 

of Students for Tech-

nical Experience) en 

col·laboració amb 

l’EPS. 

La campanya va acon-

seguir omplir set 

Es va dur a terme una 

campanya de recollida 

d’aliments de l’associ-

ació IAESTE 

(International Associ-

ation for the Exchange 

capses amb productes 

bàsics com ara oli, lle-

gums, conserves i altres 

aliments no peribles que 

ja han estat lliurades a 

l’associació del Banc 

d’Aliments de Lleida. 

Campanya de recollida d’aliments a l’EPS 

http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/06/informe-ticjob/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/06/informe-ticjob/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/13/el-periodico-de-catalunya-viatge-a-la-internet-fosca-carles-mateu-professor-de-leps-udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/13/article-cinco-dias-els-enginyers-aquest-perfil-escas-i-desitjat/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/14/enginyeria-informatica/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/14/seminari-inspires-stephane-devismes-universite-grenoble/
http://www.grauenergiaisostenibilitat.udl.cat/ca/index.html
http://www.graumecanica.udl.cat/ca/index.html
http://www.graumecanica.udl.cat/ca/index.html
http://www.graumecanica.udl.cat/ca/index.html
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/24/alumnes-de-l%e2%80%99eps-visiten-la-planta-de-generacio-electrica-renovable-termosolar-borges/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/06/lectura-tesi-doctoral-daniel-martinez-lacasa/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/16/iaeste-bal/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/16/iaeste-bal/


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 MARÇ A L’EPS ... 

4  MARÇ. Jornada de Campus Oberts per a les famílies a l’EPS [+ INFO] 

16 MARÇ.  Prova Cangur de la Societat catalana de Matemàtiques a l’EPS [+ INFO] 

17 MARÇ.   VIII edició del Congrés RITSI [+INFO] 

Fins al 19 MARÇ.  Exposició FotoMath 2015 a l’IEI  

31 MARÇ.   6è Sopar d’ALUMNI, PDI i PAS de l’EPS [+ INFO] 

 

Durant tot el mes de MARÇ. Premis Catalunya Construcció 2017 [+ INFO] 

 

Durant tot el mes de MARÇ. L’EPS continua visitant col·legis i instituts i oferint Jornades 

d’Orientació Universitària [+ INFO] 

mailto:info@eps.udl.cat
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/24/jcofamilies2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/24/cangur2017/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/27/8ritsi/
https://alumnieps.wordpress.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/02/27/premis-catalunya-construccio-2017/
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html

