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Activitats d'Orientació Universitària
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) participa de forma activa en diferents
Jornades d’Orientació Universitària que s’organitzen des dels col·legis i instituts d’ensenyament secundari de
Lleida, comarques i la Franja de Ponent, tant per l’alumnat de Batxillerat com de CFGS.

En les diferents JOU’s, l’EPS ofereix sessions informatives sobre els seus estudis de grau i màster amb
l’objectiu que els alumnes dels centres organitzadors coneguin tota la oferta formativa de la branca informàtica,
industrial i d’arquitectura tècnica que es pot estudiar des de Lleida. Així mateix, també s’ incorpora la possibilitat
de muntar algun tipus de taller pràctic  i visites guiades individualitzades a les instal·lacions de l’Escola.

.

Les activitats que, de moment, tenim contactades per aquest curs 2017- 2018 són :[*]

25 de setembre: Nit del Investigadors [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0087.xml ]

27 d'octubre: Jornada Per què no puc fer-ho? [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0095.xml ]

14, 15 i 16 de novembre: 22a Setmana de la Ciència [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0105.xml ]

17 de novembre: JOU a l'Institut d'Alcarràs [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0108.xml ]

20 de novembre: Xerrada EAP de Sant Vicenç dels Horts [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0111.xml
]

15 de desembre: Taller d'Arduino a l'EPS adreçat als alumnes de l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0121.xml ]

15 i 16 de desembre:  Olimpíada de Matemàtiques a l 'EPS [+] [  
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0123.xml ]

18 de desembre: Xerrada sobre les titulacions internacionals de l'EPS als instituts Samuel Gili i Gaya i La
Mitjana de Lleida [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0126.xml ]

15 de gener: JOU al Colegio Santo Domingo Savio de Monzón

25 de gener: JOU al Col·legi Episcopal de Lleida [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0141.xml ]

9 de febrer: Jornada de Campus Oberts UdL [ http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jco/ ]

13 de febrer: Jornada STEM a l'EPS amb alumnes de 4t d'ESO de l'INS Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0144.xml ]

15 de febrer:  Jornada STEM a l ' institut la Mitjana de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0145.xml ]

20 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària a l'institut Torre Vicens de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0147.xml ]

24 de febrer:   a l'EPSFIRST LEGO LEAGUE [ https://flllleidablog.wordpress.com/ ]

26 de febrer: Jornada d'Orientació Universitària a l'institut Màrius Torres de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0155.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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5 de març. Estudinats del programa europeu Erasmus+ de l'institut Torre Vicens, visiten l'EPS [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0163.xml ]

5 de març: Taller de giroscòpia a l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0162.xml ]

15 de març:   a l'EPS Prova CANGUR de Matemàtica [ http://www.cangur.org/ ] [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0167.xml ]

19 de març: Crèdit de Síntesi als alumnes de 3r d'ESO el Col·legi Episcopal

3 d'abril. Jornada  d'Orientació Universitària a l'instituit Guindàvols de Lleida [+] [ /sites/Eps/guidavols ]

4 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària a Ilerna [+] [ /export/sites/Eps/ilerna.jpg ]

7 d'abril:  I  Jornada de Campus Oberts per a Famíles UdL [+] [  
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/jornadapares.html ]

9 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0175.xml ]

17 d'abril. Mercat de Tecnologia a El Pont de Suert [+] [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0182.xml ]

17 d'abril. Taller de Resistència de Materials per als alumnes de l'Institut La Mitjana [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0181.xml ]

19 d'abril. Mercat de Tecnologia a la Seu d'Urgell

19 d'abril. Jornada CTM-STEM a l'institut Maria Rúbies de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0186.xml ]

20 d'abril. Jornada d'Orientació Universitària a l'Institut Ronda de Lleida [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0187.xml ]

23 d'abril.  Taller de Creació d'una App per als alumnes de l'Institut La Mitjana [+] [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0190.xml ]

3 de maig. Xerrada d'orientació Universitària a Jesu¨_kites Lleida - Col·legi Claver [+]

3 de maig. "Som noies, som TIC" - Girls in ICT Day a l'EPS [+]

5 de maig:  I I  Jornada de Campus Oberts per a Famíles UdL [  
http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/jornadapares.html ]

10 de maig: Mercat de Tecnologia [ http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/ ] a l'EPS

16 de juny: World Robot Olympiad [ http://engijoc.com/world-robot-olympiad/ ] a l'EPS

[*] Les dates de les Jornades d’Orientació Universitària s’aniran actualitzant a mesura que les institucions
organitzadores ens les facin saber

.

Si voleu que participem en qualsevol activitat o xerrada d’orientació universitària que estigueu organitzant
en el vostre col·legi o Institut, : no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres
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Per telèfon: 973 70 27 58 (Enric)
Per correu electrònic: info@eps.udl.cat [ mailto:info@eps.udl.cat ]
Via Twitter: @EPS_UdL [ https://twitter.com/EPS_UdL ]

.

Gràcies per la vostra confiança.
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