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L’EPS organitza el 14è Mercat de Tecnologia 

UdL,  per l’Institut de 

Ciències de l’Educació 

de la UdL i l’Escola 

Politècnica Superior 

de la UdL en 

col·laboració amb al-

tres institucions i em-

preses, amb l’objectiu 

de potenciar les voca-

cions científiques i 

tecnològiques entre els 

nois i noies de secun-

dària i batxillerat i on 

es van presentar més 

El Campus de Cappont 

de la Universitat de 

Lleida ha rebut aquest 

matí més de 1.700 

alumnes de Secundària 

i Batxillerat de 25 cen-

tres educatius que han 

participat en el 14è 

Mercat de la Tecnolo-

gia de la UdL, una tro-

bada tecnològica fi-

nançada i organitzada 

pel Vicerectorat de 

Recerca de la 

d’una cinquantena de 

ginys i experiments 

duts a terme per 

aquests estudiants.  

[+ INFO] 

L’EPS present al Dia de la Ciència al Carrer 

de Recursos Pedagògics 

del Segrià, amb les se-

güents activitats: 

-Taller de Giroscòpica 

amb Adrià Mateo. 

Taller sobre Energia 

El dissabte 27 de maig, 

l’Escola Politècnica 

Superior de la Univer-

sitat de Lleida va parti-

cipar al Dia de la Cièn-

cia al Carrer de Lleida, 

que organitza el Centre 

Solar amb Daniel Che-

misana i Àlex Moreno 

- Taller Escaneig 3D 

La Ciència al carrer és 

una fira on divulgadors 

de la ciència, investiga-

dors, professors, em-

preses i centres docents 

mostren el seu treball 

tot intentant fomentar 

la curiositat, la inquie-

tud, la pregunta, l’es-

perit crític i l’escepti-

cisme davant les expli-

cacions irracionals.  

 

Mercat 

de  

Tecnologia 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Mercat-de-Tecnologia.-LEPS-incentiva-les-vocacions-tecnologiques-i-cientifiques-als-alumnes-de-secundaria-i-batxillerat/
https://sites.google.com/site/crpsegrialleida/
https://sites.google.com/site/crpsegrialleida/
http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/
http://sesegria.cat/cienciaalcarrer/
https://sites.google.com/site/crpsegrialleida/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/
http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/


 

L’EPS  aconsegueix 5 noves beques Google 

Summer of Code 
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L’EPS s’endú 

aquestes 

prestigioses 

beques per 

cinquè any 

consecutiu: 
 

[Google Summer 

EPS 2016] 

[Google Summer 

2015] 

[Google Summer 

EPS 2014] 

[Google Summer 

EPS 2013] 

mer of Code estan rela-

cionats amb les tecno-

logies de mapes de Go-

ogle, com el Liquid 

Galaxy, i el IOT (amb 

les balises Bluetooth 

The Physical web. 

Els autors i els projec-

tes becats són : 

- Javier Calvo, pel 

projecte Visualització 

Per cinquè any conse-

cutiu, Google ha becat 

5 estudiants de EPS a 

través del Liquid Ga-

laxy LAB, un dels la-

boratoris del Parc Ci-

entífic i Tecnològic 

que lidera Andreu 

Ibáñez. Els projectes 

seleccionats pel pro-

grama Google Sum-

parcel·lària amb el Li-

quid Galaxy 

- Ivan Josa, per Anàlisi i 

visualització de Big Data 

en transports públics 

- Gerard Farré, per 

Tractament interactiu de 

dades meteorològics 

- Guillem Barbosa, per 

Visualització de la Wiki-

pedia en el Liquid Ga-

laxy 

- Gerard Rovira, per 

Sistema informàtic i so-

cial de records de viat-

ges. 

 

[+ INFO] 

Tècnica, Roger Martí 

Aumedes, ha estat 

escollit finalista dels 

Premis Catalunya 

Construcció 2017 en 

la categoria de Millor 

TFG, pel seu Treball 

Final de Grau 

L’antic alumne del 

Grau en Arquitectura 

“Anàlisi i caracterit-

zació de la terra del 

Domo de la Universi-

tat de Lleida”, tutorit-

zat pel professor José 

R.Castro Chicot.  

[+ INFO] 

Antic alumne del GAT, finalista als Premis  

Catalunya Construcció 

lona, Saragossa i Va-

lència: el mercat labo-

ral busca Informàtics 

i Enginyers.  

[+ INFO] 

L’èxit de la Fira de 

UdL Treball ha deixat 

un missatge clar per 

part de les empreses i 

institucions, majorità-

riament de Lleida, 

però també de Barce-

Fira Treball UdL. Informàtics i enginyers, els perfils 

més demandats 

En l’edició de l’any 

passat, un TFG de 

l’EPS també va ser 

escollit com a 

finalista: Habitatge 

Earthbag a 

Burkina Faso d’en 

Eduard Zafra  

FIRA 

TREBALL 

UDL 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-aconsegueixen-per-quart-any-consecutiu-les-cobejades-beques-destiu-de-Google/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-aconsegueixen-per-quart-any-consecutiu-les-cobejades-beques-destiu-de-Google/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-beca-4-alumnes-de-lEPS-que-desenvolupen-els-seus-projectes-al-Liquid-Galaxy-Lab/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-beca-4-alumnes-de-lEPS-que-desenvolupen-els-seus-projectes-al-Liquid-Galaxy-Lab/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-obtenen-tres-beques-del-programa-Google-Summer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Alumnes-de-lEPS-obtenen-tres-beques-del-programa-Google-Summer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-beca-dos-projectes-destudiants-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-de-lEPS-de-la-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-beca-dos-projectes-destudiants-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-de-lEPS-de-la-UdL/
https://developers.google.com/open-source/gsoc/
http://www.liquidgalaxylab.com/
http://www.liquidgalaxylab.com/
https://developers.google.com/open-source/gsoc/
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/Eduard-Zafra-antic-alumne-del-grau-en-Arquitectura-Tecnica-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2016/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Eduard-Zafra-antic-alumne-del-grau-en-Arquitectura-Tecnica-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2016/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Eduard-Zafra-antic-alumne-del-grau-en-Arquitectura-Tecnica-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2016/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Eduard-Zafra-antic-alumne-del-grau-en-Arquitectura-Tecnica-finalista-als-Premis-Catalunya-Construccio-2016/
http://udltreball.udl.cat/ca/
http://udltreball.udl.cat/ca/
http://udltreball.udl.cat/ca/
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L’EPS signa conveni de col·laboració amb el 

COEINF 

abans d’oferir una es-

plèndida ponència als 

alumnes de la matèria 

Transversal “Els engi-

nyers i el seu entorn 

L’emprenedor Xavier 

Verdaguer, convidat 

a Lleida per l’EPS, va 

participar al Programa 

Cafeïna de Lleida TV 

socioprofessional” de 

l’EPS 

 

[ENTREVISTA] 

L’EMPRENEDOR Xavier Verdaguer a l’EPS 

Catalunya (COEINF) 

han signat un conve-

ni de col·laboració a 

través del qual l’EPS 

esdevé la seu oficial 

L’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

(UdL) i el Col·legi 

Oficial d’Enginyeria 

en Informàtica de 

del COEINF per a les 

Terres de Ponent i cons-

tarà així a tots els efectes 

de representació institu-

cional en aquest territori. 

El director de l’EPS, 

Sr. Francesc Giné, va 

assistir a la inaugura-

ció de l’ampliació de 

les oficines que la 

companyia GFT te al 

PCiTAL. Aquesta 

ampliació de 700 m2 

acollirà en un futur a 

140 nous empleats  

[+ INFO] 

nades d’orientació 

universitària en un 

gran nombre de 

col·legis i instituts de 

la província de Lleida 

(més informació). 

La setmana passada, 

en el marc d’aquestes 

accions, l’EPS va visi-

tar als alumnes de 1r 

de Batxillerat i  4t 

d’ESO de l’institut 

Samuel Gili i Gaya 

Amb l’objectiu d’incen-

tivar i motivar els joves 

futurs universitaris vers 

estudis de l’àmbit tec-

nològic, l’Escola Poli-

tècnica Superior dur a 

terme durant tot l’any 

diverses activitats i jor-

que tenien interès en cur-

sar estudis de la branca 

informàtica. Els alumnes 

van poder gaudir d’una 

xerrada força interessant 

ja que la coordinadora de 

les titulacions d’informà-

tica de l’EPS, la Sra. 

Magda Valls va estar 

acompanyada del Sr. Jo-

sep Ramon Freixanet, 

director executiu de 

l’empresa GFT 

L’EPS i GFT  incentiven vocacions tecnològiques 

diplomes acreditatius de 

l’obtenció de la 2 edició 

i 3 edició del Curs de 

Postgrau en disseny i 

gestió d’entorns BIM-

REVIT,  

[+ INFO] 

El passat 19 de maig a a 

la sala de Graus de 

l’EPS es va dur la 2a 

Jornada d’Arquitectu-

ra Digital on, entre al-

tres activitats, es reali-

tzarà el lliurament dels 

Jornada BIM a l’EPS 
1a 

Edició de la  

JORNADA  

ARQUITECTURA 

DIGITAL EPS 

http://lleidatelevisio.xiptv.cat/cafeina/capitol/xavier-vergader-francesc-gine
https://enginyeriainformatica.cat/
http://www.eps.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Josep-R.-Freixanet-director-executiu-de-GFT-protagonista-de-la-jornada-dorientacio-universitaria-de-lEPS-a-lINS-Gili-i-Gaya/
http://www.eps.udl.cat/docs/info_per/futurs_alumnes/PromocioEPS.html
http://web.institutgiligaya.cat/
http://www.gft.com/es/es/index/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/01/13/bim-devit/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/10/3a-edicio-bim/
http://www.eps.udl.cat/export/sites/EpsNou/docs/info_per/antics_alumnes/BIM_FORMACIO-CONTINUA_UDL_EXPERT-UNIVERSITARI-_POSTGRAU__3a-EDICIO.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/EpsNou/docs/info_per/antics_alumnes/BIM_FORMACIO-CONTINUA_UDL_EXPERT-UNIVERSITARI-_POSTGRAU__3a-EDICIO.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/EpsNou/docs/info_per/antics_alumnes/BIM_FORMACIO-CONTINUA_UDL_EXPERT-UNIVERSITARI-_POSTGRAU__3a-EDICIO.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/EpsNou/docs/info_per/antics_alumnes/BIM_FORMACIO-CONTINUA_UDL_EXPERT-UNIVERSITARI-_POSTGRAU__3a-EDICIO.pdf
http://web4.udl.cat/ca/agenda/2a-Jornada-dArquitectura-Digital.-Lliurament-diplomes-del-Postgrau-en-disseny-i-gestio-dentorns-BIM-REVIT-2a-i-3a-Ed./
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-cloenda-de-la-1a-edicio-del-Curs-de-Postgrau-en-Disseny-i-Gestio-dEntorns-BIM-REVIT/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-cloenda-de-la-1a-edicio-del-Curs-de-Postgrau-en-Disseny-i-Gestio-dEntorns-BIM-REVIT/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-cloenda-de-la-1a-edicio-del-Curs-de-Postgrau-en-Disseny-i-Gestio-dEntorns-BIM-REVIT/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-cloenda-de-la-1a-edicio-del-Curs-de-Postgrau-en-Disseny-i-Gestio-dEntorns-BIM-REVIT/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Acte-de-cloenda-de-la-1a-edicio-del-Curs-de-Postgrau-en-Disseny-i-Gestio-dEntorns-BIM-REVIT/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 PROGRAMA BIM EPS-UdL. Matrícula Oberta! 

 Informe InfoJobs—ESADE. Estat del mercat laboral a Espanya 

 Resultats EPS al Rànquing estatal CYD 

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

niques : 
 

 Sessió informativa GEI 

 Xerrada Eduard Martín (COEINF) 

 Ponència Margarita Baró 

 Conferència José M. Cabeza  

 Xerrada Mobilitat: VIA UC 

 Ponència Marc Sendrós (Fundació Lleida Solidària) 

 Conferència Mecatrònica: Tecnotrans-Bonfiglioli 

 Seminari INSPIRES. Sarah Milliken 

 Sessió informativa Formació Dual al MEIND 

 Ponència IPO. Jordi Andrés (Caixabank) 

 Sessió informativa GEI adreçada al MEINF 

Ponències a l’EPS 

Descobreix que fem a l’EPS  

… i revela la teva vocació 

El Debat de Lleida Activa: 
UdL: Factoria de talent per les empreses 

http://eps.blogs.udl.cat/2017/05/19/programa-bim-udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/05/15/informe-infojobs-esade/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/05/19/els-estudis-de-l%e2%80%99ambit-informatic-de-l%e2%80%99eps-obtenen-uns-excel%c2%b7lents-resultats-al-ranquing-estatal-cyd/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Sessio-informativa-del-Grau-Enginyeria-Informatica-adrecada-als-alumnes-de-1r-curs-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-Sr.-Eduard-Martin-Dega-COEINF.-La-professio-denginyer-informatic-estudis-i-carrera-professional/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/MT-Els-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional.-Margarita-Baro/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-La-Ceramica-Estructural-Diseno-y-Construccion/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-Mobilitat-a-lEPS-VIA-University-College/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/MT-Els-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional.-Marc-Sendros/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia-Mecatronica-a-carrec-de-lempresa-Tecnotrans-Bonfiglioli/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES.-Sarah-Milliken-University-of-Greenwich/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada.-La-Formacio-Dual-al-Master-en-Enginyeria-Industrial-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-IPO-a-carrec-del-Sr.-Jordi-Andres/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Sessions-informatives-del-Grau-en-Enginyeria-Informatica/
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://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/udl-la-factoria-que-nodreix-de-talent-les-empreses-de-lleida-i-de-fora
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/udl-la-factoria-que-nodreix-de-talent-les-empreses-de-lleida-i-de-fora


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. 

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 

I AL JUNY A L’EPS ... 

7 Juny. Lectura Tesi Doctoral Ismael Arroyo Campos 

10 Juny. Word Robot Olympiad a l’EPS 

Fins al 12 Juny. Matricula Oberta al programa BIM 

29 Juny. Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de l’EPS 

Fins al 30 Juny. Matricula Oberta als cursos de la Universitat d’Estiu UdL 

Durant tot el mes. Ajuts Parla3 per a l’acreditació de la 3a llengua 

 

mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral.-Ismael-Arroyo-Campos/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/LEPS-acollira-la-3a-edicio-de-la-World-Robot-Olympiad-WRO-competicio-de-robotica-dambit-internacional/
http://eps.blogs.udl.cat/2017/05/19/programa-bim-udl/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Acte-de-lliurament-de-les-Orles-Academiques-EPS/
http://www.udl.es/ca/serveis/estiu/
http://futurambidiomes.gencat.cat/?page_id=349

