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L'equip de l'institut Torre Vicens, guardonat en la II
Olimpíada "Enginyeria en l'Edificació: Construint
amb Enginy" visita l'EPS
L'equip del CFGS de Projectes d'Edificació de l'Institut

guardonatTorre Vicens [ https://iestorrevicens.cat/ ]
enguany en la fase autonòmica de la II Olimpíada
"ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ: Construint amb
Enginy" en la categoria de CFGS pel seu projecte 

, va visitar ahir l'Escola PolitècnicaThermal Revamp
Superior i va rebre el reconeixement merescut al seu
treball.

El coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i
E d i f i c a c i ó  [  
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html ]
(GATE), Julià Coma i el cap d'estudis de la titulació,
Jérôme Barrau, van ser els encarregats de rebre als
alumnes de l'institut Torre Vicens,  l'Eusebiu, l'Hugo, en
Marc i l'Alejandro i la seva tutora Sandra Fernández i
d'oferirt-los una presentació de l'Escola i del GATE, fer
una visita tècnica a les instal·lacions i tallers específics i
lliurar-los un diploma acreditatiu i una sèrie d'obsequis pel
seu treball.

La II Olimpíada "ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ:
Construint amb Enginy [ https://www.codatie.es/olimpiada
" organitzada per la Conferència de Directors]

d'Arquitectura Tècnica i Enginyeria d'Edificació (CODATIE
) amb la col·laboració de les[ https://www.codatie.es/ ]

universitats catalanes que imparteixen el grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació. Així doncs, l'Escola Politècnica Superior, que ofereix des del curs 2005-06 el
grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, és una de les institucions organitzadores.

L'Olimpíada té com a objectiu és la promoció de la cultura científica, de la tecnologia i de la innovació, entre
l'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior i de Grau Mitjà d'Edificació i Obra Civil i
d'Electricitat i Electrònica, en l'àmbit de l'Enginyeria en l'Edificació, a fi de despertar vocacions entre els i les
e s c o l a r s .

Aquesta Olimpíada proposa el desenvolupament d'un projecte de Construcció Sostenible, amb el qual es vol
fomentar la sensibilitat i el respecte pel medi ambient, alhora que es descobreix i aprèn a valorar la contribució
de la ciència i la tecnologia, així com a comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i
dels mètodes científics.

 

Descaregar imatge

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/telenoticies-comarques-21062022/video/6165048/
https://iestorrevicens.cat/
https://iestorrevicens.cat/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
https://www.codatie.es/olimpiada
https://www.codatie.es/olimpiada
https://www.codatie.es/olimpiada
https://www.codatie.es/olimpiada
https://www.codatie.es/
https://www.codatie.es/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/ba0b4629-402e-4596-959b-204ca99ef5a8.jpg


https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/ba0b4629-402e-4596-959b-204ca99ef5a8.jpg

