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L'EPS obté uns resultats excel·lents en l'informe 

d'inserció laboral dels graduats universitaris 

L'EPS obté uns resul-

tats excel·lents assolint 

una mitjana del 97,5% 

d'inserció laboral en 

els seus estudis de 

grau. El Grau en En-

ginyeria Informàtica 

assoleix una inserció 

laboral del 97,1%, es-

sent la mitjana catala-

na de 97,4%. El Grau 

en Enginyeria Mecà-

nica assoleix la plena 

ocupació. Aquest 

100% d’inserció labo-

L’Agència per a la 

Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalu-

nya va publicar  les 

dades de l'enquesta de 

Inserció Laboral per 

cada un dels títols de 

grau del Sistema Uni-

versitari Català, on es 

fa un seguiment de la 

inserció laboral dels 

graduats universitaris a 

l’any 2017. 

ral està bastant per so-

bre de la mitjana cata-

lana,  

Finalment pel que fa al 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació, 

les dades també són 

excepcionals: l’EPS 

aconsegueix un 95,6% 

d’inserció laboral, en-

front al 91,9% de la 

mitjana estatal. 

[+ INFO] 

 

Roger Martí, antic alumne del GAT, finalista als 

Premis Catalunya Construcció 2017 

escollit finalista pel seu 

Treball Final de Grau 

“Anàlisi i caracterit-

zació de la terra del 

Domo de la Universi-

El passat 6 de juliol de 

2017, en el marc de 

la 22a edició de La Nit 

de la Construcció 

2017, és realitzà el 

lliurament dels Premis 

Catalunya Construc-

ció 2017.  

En la categoria a millor 

Treball Final de Grau, 

l'antic alumne del grau 

en Arquitectura Tècni-

ca de l'Escola Politèc-

nica Superior de la 

UdL, Roger Martí 

Aumedes, havia estat 

tat de Lleida”, tutorit-

zat pel professor José 

Ramon Castro Chi-

cot. 

[+ INFO] 

Taules d’inser-

ció laboral 

AQU  

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-obte-uns-resultats-excellents-en-linforme-dinsercio-laboral-dels-graduats-universitaris-catalans-a-lany-2017/
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/convocatoria-2017.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/convocatoria-2017.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/convocatoria-2017.aspx
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Roger-Marti-antic-alumne-del-GAT-guardonat-com-a-finalista-als-premis-Catalunya-Construccio-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-obte-uns-resultats-excellents-en-linforme-dinsercio-laboral-dels-graduats-universitaris-catalans-a-lany-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-obte-uns-resultats-excellents-en-linforme-dinsercio-laboral-dels-graduats-universitaris-catalans-a-lany-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-obte-uns-resultats-excellents-en-linforme-dinsercio-laboral-dels-graduats-universitaris-catalans-a-lany-2017/


 

Una startup impulsada per l'antic alumne de 

l'EPS, guanya el premi Santander YUZZ Lleida 
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nic d’informàtica de 

sistemes per la UdL i 

David Vara, llicenciat 

en Administració i Di-

Blueindic la startup 

de gestió empresarial 

impulsada per Sergio 

Luaces, enginyer tèc-

recció d’Empreses per la 

UdL va ser triada com la 

millor idea del centre 

YUZZ Lleida  i va obte-

nir una plaça per viatjar 

a Silicon Valley al costat 

dels altres 51 millors jo-

ves emprenedors de la 

VIII edició de Santander 

YUZZ 

 

[+ INFO] 

becats pel programa 

Google Summer of 

Code, que han estat 

creats i desenvolupats 

al Liquid Galaxy LAB 

Els laboratoris TIC del 

Parc Científic de Llei-

da van acollir el passat 

24 d’agost la presenta-

ció dels onze projectes 

i al LleidaDrone LAB 

per alumnes de l'Escola 

Politècnica Superior de 

la UdL. [+ INFO]  

El PCiTAL presenta els projectes becats per 

Google, desenvolupats per alumnes de l'EPS 

El GREA col·labora amb l'Ajuntament 

d'Almatret en el projecte Almia 

col·labora amb l’A-

juntament d’Almatret 

en el desenvolupa-

ment del projecte Al-

mia, amb l'objectiu  de 

El Grup de Recer-

ca GREA Innovació 

Concurrent de l’Escola 

Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida 

posar en valor el poten-

cial del municipi en 

relació amb les energi-

es.  [+ INFO ] 

Inici del Postgrau BIM-UdL en disseny i gestió 

d'entorns BIM en edificació i instal·lacions 

4a edició del Postgrau 

en Disseny i gestió 

d'entorn BIM-REVIT 

(2D/3D) sota la coor-

Aquest passat mes de 

juliol es va iniciar, a 

l'Escola Politècnica 

Superior de la UdL, la 

dinació del professor i 

arquitecte Xavier Ro-

dríguez Padilla. [+ IN-

FO ] 

https://www.blueindic.com/
http://www.yuzz.org/
http://www.yuzz.org/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Una-startup-impulsada-per-lantic-alumne-de-lEPS-Sergio-Luaces-guanya-el-premi-demprenedoria-Santander-YUZZ-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lliurament-del-Premi-Enginy-2017-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Inici-del-Postgrau-BIM-UdL-en-disseny-i-gestio-dentorns-BIM-en-edificacio-i-installacions/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Inici-del-Postgrau-BIM-UdL-en-disseny-i-gestio-dentorns-BIM-en-edificacio-i-installacions/
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1779
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Superior (EPS), va ser 

convidat com a ponent 

al cicle de conferències 

sobre disseny de siste-

mes interactius centrat 

en les tècniques HCI i 

Toni Granollers, pro-

fessor de Interacció 

Persona -Ordinador 

del Grau en Enginye-

ria Informàtica de 

l'Escola Politècnica 

LA NIT DELS  

INVESTIGADORS  

2016 

El Centre de Recerca INSPIRES, beneficiari d'un 

dels ajuts per accions de responsabilitat social 

El Centre de Recerca INSPIRES ha estat 

beneficiari d'un dels ajuts per accions de 

responsabilitat social de la UdL per l’or-

ganització de l'activitat "la Nit dels In-

vestigadors 2016" [ + INFO] 

Distinció Jaume Vicens Vives 2017 per al 

projecte de la UdL sobre la formació dual 

L'EPS ja va ser distin-

gida l'any 2009 amb 

la Distinció Jaume 

Vicens Vives  

professor Francesc 

Sebé, van rebre ahir 

de mans del conseller 

d'Empresa i Coneixe-

ment Santi Vila, el 

reconeixement com a 

Marc González, docto-

rand de l'Escola Poli-

tècnica Superior (EPS) 

de la Universitat de 

Lleida (UdL) i el direc-

tor de la seva Tesi, el 

membres de la primera 

promoció de Docto-

rants Industrials en un 

solemne acte al Palau 

de la Música de Barce-

lona. . [+ INFO]  

L'EPS present en l'acte de reconeixement als 

Doctorants Industrials 

Toni Granollers, professor de l'EPS, a la 

Universidad Tecnológica de Panamá 

UX, organitzat per la Uni-

versidad Tecnológica de 

Panamá del 21 al 15 d'a-

gost.  

tes  guardonats aquest 

any ha estat un projec-

te de la Universitat de 

Lleida (UdL) impulsat 

pel Vice-rectorat de 

Planificació, Innovació 

i Empresa i l'Escola 

Politècnica Superior 

(EPS), entre altres cen-

tres de la UdL: La for-

La Generalitat va 

anunciar aquest mes 

d’agost  les distincions 

Jaume Vicens Vives 

2017 a la qualitat do-

cent universitària de 

les universitats catala-

nes. 

Un dels tres projec-

mació dual. El màster en 

Enginyeria Informàtica de 

l’EPS va ser el primer 

estudi sobre el que s’im-

plementa aquest projecte, 

essent la primera titulació 

de l’Estat en fer-ho.  

[+ INFO]  

http://www.griho.udl.cat/about/members/granollers-toni.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lleida-es-bolca-amb-La-nit-dels-Investigadors/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lleida-es-bolca-amb-La-nit-dels-Investigadors/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lleida-es-bolca-amb-La-nit-dels-Investigadors/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-Centre-de-Recerca-INSPIRES-beneficiari-dun-dels-ajuts-per-accions-de-responsabilitat-social-de-la-UdL/
http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lliurament-del-Premi-Enginy-2017-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Distincio-Jaume-Vicens-Vives-2017-per-al-projecte-de-la-UdL-sobre-la-formacio-dual/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 Entrevista a alumne Adrià Domènech,  Premi ENGINY 2017 

 Catalunya necessitarà prop de 30.000 enginyers en els pròxims 10 anys 

 El 70% de les ofertes laborals del sector TIC ofereixen un contracte indefinit 

 Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS — Agost  2017 

 Invelon Technologies, iniciativa pionera amb impressió 3D  creada per estudiants de la 

EPS i FDET 

I AL SETEMBRE A L’EPS ... 

  1 Setembre.  Seminari INSPIRES. Dr Jana Ŝiagiová / Dr Miquel Angel Fiol / Dr 

Nacho López 

 6 setembre. Lectura Treball Final de Màster. Dídac Bademunt Mias 

 12 setembre. Jornada d'Acollida al nou estudiantat 

 23 setembre. Nit dels Investigadors  

 Segon  termini de Matrícula als màsters EPS-UdL 

 Beques per a la promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS 

 Beques d'Introducció a la Recerca UdL 

La UdL oferirà titulacions conjuntes amb 

universitats xilenes 

podran ser tant una 

mateixa titulació im-

partida entre Lleida i 

Xile com dobles titula-

cions. El vicerector de 

Docència de la UdL, 

La Universitat de Llei-

da i sis universitats de 

Xile oferiran el proper 

curs acadèmic 2017-

18, una sèrie de titula-

cions conjuntes, que 

Francisco García, va indi-

car que inicialment aques-

ta col·laboració se centra-

rà en els màsters entre el 

que s’inclou el Màster en 

Enginyeria Informàtica de 

l’Escola Politècnica Supe-

rior. Aquesta iniciativa 

impulsarà la internaciona-

lització i la captació de 

nous estudiants. 

INTERNACIONAL 

EPS 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/DE-CUA-DULL-de-la-periodista-Rosa-Peroy-entrevista-a-lAdria-Domenech-Premi-Enginy-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Catalunya-necessitara-prop-de-30.000-enginyers-en-els-proxims-10-anys/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-70-de-les-ofertes-laborals-del-sector-TIC-ofereixen-un-contracte-indefinit/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS.-Agost-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Invelon-Technologies-iniciativa-pionera-de-fabricacio-de-protesis-humanes-amb-impressio-3D-i-a-preu-low-cost/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Invelon-Technologies-iniciativa-pionera-de-fabricacio-de-protesis-humanes-amb-impressio-3D-i-a-preu-low-cost/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES-00002/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES-00002/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Treball-Final-de-Master-00011/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dAcollida-al-nou-estudiantat/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Nit-dels-Investigadors-2017/
http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/masters/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/beques/Beques-per-a-la-promocio-de-lExcellencia-als-Masters-de-lEPS/
Beques%20d'Introducció%20a%20la%20Recerca
http://www.eps.udl.cat/ca/internacional/portada/


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat en-

vers les necessitats de l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investi-

gadora i una ràtio que permet un tracte personal, directe i permanent amb els estu-

diants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin parti-

cipar en projectes capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industri-

al 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 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 

mailto:info@eps.udl.cat

