
dimecres, 28 d’abril de 2021

Enregistraments de les sessions de la Jornada de
Portes Obertes Virtual EPS (Lleida i Campus
Igualada)

realitzada el dissabte 24 d'abril de 2021
Els centres docents de la Universitat de Lleida van oferir
el passat dissabte 24 d'abril una Jornada de Portes

. UnObertes Virtual (JPOV) [ /sites/PortesObertes/ca/ ]
total de 500 nuclis familiars es van inscriure per a la
primera Jornada de portes obertes de Lleida i una
seixantena a Igualada. La major part eren de les
comarques de Lleida i Barcelona, mentre que de fora de
Catalunya hi ha prop d'un 10% d'inscrits. Pel que fa a
l’Escola Politècnica Superior van participar en aquesta
primera Jornada Virtual de Portes Obertes de la Universitat de Lleida, 83 nuclis familiars a Lleida i 19 a
Igualada.

L'Escola Politècnica Superior va organitzar la JPOV, tant al Campus Lleida com al Campus Igualada, sota la
coordinació de la sotsdirectora d'estudiantat, promoció i qualitat de l'EPS, Susanna Maza

La JPOV es va desenvolupar en format de videoconferència i multisala amb la participació de l’equip directiu,
els coordinadors de titulacions i alumnes. Aquestes sessions es van enregistrar per poder consultar-les:

Presentació de l'Escola Politècnica Superior. Lleida [ https://youtu.be/IHAFah9GiTw ]

Magda Valls, directora EPS

Presentació de l'Escola Politècnica Superior. Campus Igualada [ https://youtu.be/uwHhFYB4OAI ]

Carla Vintró, sotsdirectora de l'EPS al Campus Igualada

Presentació del Tronc Comú en Enginyeria Industrial. Lleida [ https://youtu.be/gdLjzX8t6OA ]

Daniel Chemisana, coordinador del GEM, Marcel Tresánchez, coordinador del GEEIA i Eduard Gregorio,
coordinador del GEES

Presentació del Tronc Comú Enginyeria Industrial. Campus Igualada [ https://youtu.be/Q4jM6_OcIPk ]

Esther Bartolí, coordinadora del GEQ i Josep Rius, coordinador del GEOIL

Presentació del Grau en Enginyeria Informàtica [ https://youtu.be/Ls-mcF-21zI ]

Josep L. Lérida, cap d’estudis de les titulacions de l’àmbit informàtic i Jordi Planes, coordinador del GEI

Presentació del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació [ https://youtu.be/bfIGqX6ph9U ]

Félix Albertos, coordinador del GTIDiC

Presentació del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE [ https://youtu.be/o6Hqp5hgQsY ]

Sílvia Miquel, coordinadora del DGGEIADE

Presentació del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació [ https://youtu.be/ZOimPdE_6sw ]

Descaregar imatge
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Julià Coma, coordinador del GATE

Presentació del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives [ https://youtu.be/ub3QtlL4-4E ]

Rosa M. Gil, coordinadora del GDDiTEC

Internacionalització a l'EPS [ https://youtu.be/54FOSfeoQHk ]

Cristian Solé, sotsdirector de relacions internacionals de l'EPS

Presentación EPS en castellano [ https://youtu.be/Fn186FXzrY0 ]

Margarita Moltó, Secretaria acadèmica EPS

 

 

Us recordem que es realitzarà una segona sessió de la

Jornada de Portes Obertes Virtuals de l'EPS-UdL

Dissabte 15 de maig de 2021

INSCRIPCIONS OBERTES!

 

  Inscripció Campus Lleida  [ https://forms.gle/P1zCBCRxYtbfV2aBA ]

Inscripció Campus Igualada UdL  [ https://forms.gle/Hd9G9vYpGUTUqe6k9 ]
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