
dimarts, 09 de febrer de 2016

Resolució dels equips nominats al Concurs de
Programació "Premi Josep Maria Ribó"

Com ja us vam informar, en el marc de l'  que tindrà lloc el properacte en memòria d'en Josep Maria Ribó
dijous 11 de febrer ( ) s'ha organitzat el +INFO [ http://eps.blogs.udl.cat/2016/02/03/actejmribo/ ] Concurs de

 adreçat als estudiants de Grau i Màster en Enginyeria Informàtica de"Programació "Premi Josep M. Ribó
l'Escola Politècnica Superior [Podeu consultar les bases del Concurs de Programació "Premi Josep M. Ribó" 
A Q U Í ]  [  
http://www.eps.udl.cat/export/sites/EpsNou/docs/info_sobre/concursosipremis/BasesConcursProgramacio-JosepMRibo.pdf
]

Avui finalitzava el termini per a la recepció de Treballs mitjançant el campus virtual i els equips presentats ha
estat:

Categoria A) Estudiants de 1r, 2n i 3r del GEI

- Raul Hidalgo Caballero i Alba Lamas Varela - Gerard Rovira Sánchez i Eduard Torres Montiel
- Josep Alòs Pascual i Bianca Madalina Padurean

- Sergi López Sorribes i Cristina Rivas Fuentes

Categoria B) Estudiants de 4t de GEI i MEINF

- Albert Berga Gatius

- Marc Sánchez Fauste i Meritxell Jordana Gavieiro

Un cop avaluats els treballs rebuts, el jurat  format pels professors Roberto García, Juan Manuel Gimeno, Toni
Granollers i Jordi Planes han resol que els  equips nominats al Concurs de Programació "Premi Josep Mª

 i per tant els que passen a la segona fase són:Ribó"

Categoria A) Estudiants de 1r, 2n i 3r del GEI

- Josep Alòs Pascual i Bianca Madalina Padurean

- Sergi López Sorribes i Cristina Rivas Fuentes

- Gerard Rovira Sánchez i Eduard Torres Montiel

Categoria B) Estudiants de 4r de GEI i MEI

- Albert Berga Gatius

- Marc Sánchez Fauste i Meritxell Jordana Gavieiro

Aquests equips nominats realitzaran una  d'un temps màxim de 10 minuts, per explicar elsexposició pública,
detalls de la solució realitzada a les a lael dijous 11 de febrer  12:00h  Sala de Graus de l'EPS
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Per agilitzar la presentació, es demana explicar els següents punts:

     Mètode  de eval ConsCell

     Primitives  i add list

     Formes especials  i if lamba

     Mètode  de la classe apply Lambda

     Valoració personal de l'experiència

.

Finalment, durant l' (acte obert a tothom que vulgui assistir-hi) esActe en memòria d'en Josep Mª Ribó Balust 
durà a terme el corresponent lliurament dels Premis.

L'acte se celebrarà el mateix dijous 11 de febrer a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterer
del Campus de Cap-Pont a partir de les 18:oo h i hi esteu tots convidats.


