
dilluns, 18 de febrer de 2013

Jornada de Campus Oberts de la UdL a l'EPS

El divendres 15 de febrer, en el marc de la  , l'Escola PolitècnicaJornada de Campus Oberts de la UdL
Superior va rebre la visita de 195 alumnes dels darrers cursos de batxillerat i cicles formatius amb la finalitat de
conèixer els estudis que ofereix l'Escola, així com les instal·lacions, els serveis universitaris, …

Es tractava d'alumnes i professors de 30 centres docents de les comarques de Lleida (Anunciata Dominiques,
Arabell, Claver, Episcopal, L'Estonac-Ensenyança, Marter Salvatoris, Mirasan, Sant Josep, Terraferma,
Vedruna-Balaguer, Les Heures, Alcarras, Alfons Costafreda, Canigó Almacelles, Caparrella, Ciutat de Balaguer,
Almenar, Els Planells-Artesa de Segre, Guindàvols, Joan Oró, La Serra- Mollerussa, Maria Rúbies, Marius
Torres, Sagrada Familia, Ronda, Gili i Gaya, Terres de Ponent, Aran, Mollerussa i Maristes Montserrat)

Els alumnes van arribar a l'Escola a les 9:30 h, van esmorzar i es van desplazar a l'Auditori del CCCT, on la
direcció de l'Escola els hi va presentar els diferents ensenyaments que s'imparteixen a l'EPS i va aclarir
qualsevol dubte de l'alumnat. Posteriorment,   un cop distribuïts en grups, els possibles   futurs alumnes van
iniciar una sèrie de visites als espais del Campus propis de l'Escola: edifici Polivalent, edifici CREA i edifici EPS.
En aquestes visites els estudiants van anar acompanyats per professorat i alumnes actuals de l'Escola que van
donar-lis les explicacions oportunes de tot allò que veien. A més, PDI i PAS de l'EPS van organitzar una sèrie
de tallers per divulgar la feina que es fa des de l'Escola:

- "Idees Ingenioses" a càrrec d'Adolf Izquierdo

- "Explicació del taller de Mecànica i del Lab. de Tèrmica, a càrrec de Ricard Vicente

- "Utilització d'un Smartphoe Android en el control remot d'un cotxe elèctric", a càrrec d'en i    Dani Martinez 
 - Guanyadors del concurs de promoció de l'EPS 2012Eduard Clotet

- "Taller de robòtica", a càrrec de Mercè Teixidó

- "Diferents dispositius de concentració Solars", a càrrec de  i Joan I. Rosell Miquel Ignasi Latorre

- "Propietats Tèrmiques dels materials", a càrrec d'Ingrid Martorell
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