
divendres, 06 de maig de 2016

Èxit de participació i alta qualitat dels treballs en el
13è Mercat de Tecnologia de Lleida

El Campus de Cappont de la Universitat de Lleida va rebre ahir un total de 1.750 alumnes de Secundària i
Batxillerat de 25 centres educatius que van participar en el 13è Mercat de la Tecnologia de la UdL [ 

, una trobada tecnològica finançada i organitzada pel Vicerectorat dehttp://www.mercatdetecnologia.udl.cat/ ]
Recerca de la UdL,  per l'Institut de Ciències de l'Educació de la UdL i l'Escola Politècnica Superior de la UdL en
col·laboració amb altres institucions i empreses , [veure] [ http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/?page_id=643 ]
amb l'objectiu de potenciar les vocacions científiques i tecnològiques entre els nois i noies de secundària i
batxillerat i on es van presentar més d'una cinquantena de ginys i experiments duts a terme per aquests
estudiants.

En aquesta edició  va ser el  tema transversal i fil conductor dels treballs iLA TECNOLOGIA I L'ALIMENTACIÓ
projectes.
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El Mercat de Tecnologia va incloure vora 30 activitats entre demostracions [ 
, http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/programa/demostracions/ ] exposicions [ 

, http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/programa/exposicions/ ] tallers [ 
,http://www.mercatdetecnologia.udl.cat/programa/tallers-i-demostracions/ ]  xerrades i visites [ 

 ...  moltes impartits per professorathttp://www.mercatdetecnologia.udl.cat/programa/xerrades-i-visites-guiades/ ]
de l'Escola Politècnica Superior de la UdL o centrades en les titulacions de l'Escola: TALLER DE ROBÒTICA

 - Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL / Grup de Recerca enEPS Jordi Palacín

Processament de Senyal i Robòtica 

  - Departament de Matemàtica deTALLER DE CRIPTOGRAFIA: LA CIÈNCIA DELS SECRETS Ricard Garra
la UdL - Grup de Recerca en Criptografia i Grafs 
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  TALLER SCALEXTRIC INMIND

 - Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL - GRIHO (Grup de Recerca enJordi Virgili
Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades de la UdL) 



 TALLER DE VOTACIÓ

  - Departament de Matemàtica de laELECTRÒNICA: ÉS SEGUR VOTAR PER INTERNET? Santi Martínez
UdL - Grup de Recerca en Criptografia i Grafs 

  TALLER DE SMARTPHONES

 - Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL Montserrat Sendín



 TALLER DE RESISTÈNCIA DE

- Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL MATERIALS Josep R. Castro 

 LA FIRST LEGO LEAGUE A LA

  - Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL UdL Josep L. Lérida



 J. I.GENERADOR SOLAR HÍBRID 

Rosell - Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL  TALLER INTRODUCCIÓ ALS DRONE



 Andreu Ibañez

 [ 

 https://goo.gl/photos/KwhpzouX7BKqV3tP9 ]

  [ 

http://www.lleidaalminut.com/noticies/view/id/10108/lleida/mercat/tecnologia/universitat/udl/intercanvi/tallers/conferencies/experts/1700/alumnes/

 ]  [ 

 http://www.lleida.com/noticia/els-enginyers-del-futur#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/2PblQ5xuV9 ]

 [ http://www.lleida.com/videos/62251/noticia/els-enginyers-del-futur ]  [ 

https://youtu.be/YECaL1Gmqag ]
En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, podeu trobar el pdf d'aquesta notícia al Recull de Premsa de
l'Oficina de Premsa de la UdL: http://www.udl.cat/serveis/oficina/Recull-de-Premsa.html [ 
http://www.udl.cat/serveis/oficina/Recull-de-Premsa.html ]
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