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L'EPS i l'institut La Mitjana signen la renovació del
Projecte Sinergia

El projecte que ara es renova va signar-se a l'any 2015
Amb l'objectiu d'impulsar les vocacions científiques i
tecnològiques entre l'alumnat de Secundària i oferir una
formació específica per a l'accés als estudis universitaris
d'aquest àmbit, l'Escola Politècnica Superior [ /sites/Eps/ ]
(EPS) de la UdL i l'Institut La Mitjana [ 

 de Lleida vanhttp://www.xtec.cat/centres/c5009836/ ]
posar en marxa el passat mes d'abril de 2015 el programa
p i l o t  S i n e r g i a  [  
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150410.xml ]
sota la coordinació de la professora de l'EPS, Susana
Maza i la professora de l'Institut La Mitjana, Montse
Labèrnia.

Avui, tres anys després i donada la fantàstica acollida i implementació d'aquell primer pla pilot, Neus Vila,
vicerectora d'Estudiantat de la UdL, Carles Bara, director de l'Institut La Mitjana i Francesc Giné, director de
l'Escola Politècnica Superior, han signat la renovació del programa Sinergia a la Sala de Juntes de l'edifici del
rectorat de la UdL.

El programa Sinergia, al que posteriorment també va sumar-s'hi l'institut Samuel Gili i Gaya [ 
, té com a objectius promoure l'ensenyament de les/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0100.xml ]

tecnologies actuals, millorar els resultats acadèmics en aquest àmbit, fomentar la cultura científica i l'esperit
investigador, impulsar les vocacions tecnològiques i d'enginyeria, potenciar la interacció entre el professorat
universitari i el de secundària i facilitar el contacte dels estudiants que cursin el batxillerat tecnològic amb la
Universitat.

Així mateix, l'EPS emmarca Sinergia en un programa d'impuls del prestigi social i acadèmic del centre que,
genera nous temaris, nous materials i tallers que també "s'exporten" a altres instituts que hi estiguin interessats.
El paper de l'EPS en el projecte no només consisteix a oferir activitats per a l'alumnat, sinó també a formar
professorat, codirigir treballs de recerca i participar en l'elaboració dels currículums d'algunes matèries.

Principals activitats realitzades en el marc del projecte Sinergia a l'institut La Mitjana:

L'EPS ofereix als alumnes de l'institut La Mitjana un taller sobre creació d'una App [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0190.xml ]

Alumnes de l'institut La Mitjana participen en un taller sobre resistència de materials a
l'EPS [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0181.xml ]

Xerrada d'en John Amin, emprenedor i estudiant de l'EPS, als alumnes de l'institut La
Mitjana [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0145.xml ]

L’EPS realitza un taller de Drons als alumnes de l’INS La Mitjana [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0048.xml ]
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 L’EPS realitza un taller de Disseny d’una App als alumnes de l’INS La Mitjana [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0026.xml ]

L'EPS realitza un taller de Disseny Gràfic als alumnes de l'INS La Mitjana [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170307_0201.xml ]

L'EPS realitza un taller de Biosensors als alumnes de l'INS La Mitjana en el marc del
Projecte Sinergia [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160411_0155.xml ]

L'EPS realitza un taller de Forces i Politges als alumnes de l'INS La Mitjana en el marc
del Projecte Sinergia [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160309_0150.xml ]

L'EPS realitza un taller de Disseny Gràfic als alumnes de l'INS La Mitjana en el marc
del Projecte Sinergia [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160216_0146.xml ]
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