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Enginyers Lleida obre el col·legi als estudiants 

de tercer i quart curs de grau de l’EPS 

curs d'Enginyeria In-

dustrial, que poden 

formar part de l'entitat 

de manera gratuïta 

en qualitat de pre 

col·legiats. 

L'acte, sota el títol 

"Enginyeria: el pas al 

món professional" va 

comptar amb la parti-

cipació de Jérôme 

Barrau, Cap d'Estudis 

Enginyers Lleida i l'Es-

cola Politècnica Supe-

rior van organitzar el 13 

de desembre, una jor-

nada de familiarització 

per a obrir el col·legi 

professional als alum-

nes de tercer i quart 

d'Enginyeria Industrial i 

Arquitectura Tècnica i 

Edificació de la UdL; i 

Ramon Grau, Degà 

d'Enginyers Lleida i de 

José Antonio Galdón, 

president estatal del 

"Consejo General de 

colegios de Ingenieros 

Graduados y Ingenie-

ros Técnicos Industriales 

(COGITI)"  [+ INFO] 

Fernando Robles guanya al Premi Enginyers 2018 

dotat amb 1.200€ i 1 

any de col·legiació al 

projecte: 

«Diseño de un difusor 

con CFD» de l'alumne 

Fernando Robles Ló-

pez, sota la direcció 

El Col·legi d’Enginyers 

Industrials de Catalu-

nya - Demarcació de 

Lleida i l'Escola Politèc-

nica Superior de la 

UdL, van acordar con-

cedir el premi al millor 

Treball de Fi de Màster, 

del professor Albert 

Castell Casol. 

Joel Mayavangwa guanya al Premi Edifica 2018 

da i 2 anys de quota 

de col·legiació al pro-

jecte «Diseño y cons-

trucción de un siste-

ma constructivo habi-

tacional para los refu-

giados saharahuis de 

Tindouf” de l'alumne 

Joel Mayavangwa 

Esteo sota la direcció 

de la professora Lídia 

Rincón. 

També es va lliurar és 

va l'accèssit al premi, 

premiat amb un any 

d e  q u o t a  d e 

Els membres del jurat 

del Premi Edifica, que 

coorganitza el Col·legi 

d’Aparelladors, Arqui-

tectes Tècnics i Engi-

nyers de l’Edificació de 

Lleida i l'Escola Politèc-

nica Superior van 

acordar concedir el 

primer premi, valorat 

amb 500€ en Visat 

d’intervencions profes-

sional al Col·legi d’A-

parelladors, Arquitec-

tes Tècnics i Enginyers 

de l’Edificació de Llei-

col·legiació gratuïta, al 

projecte «rehabilitació 

d’una vivenda entre 

mitjeres al municipi de 

Claravalls » de l'alumne 

Joel Montserrat Com-

panys, sota la direcció 

del professor Josep Ra-

mon Castro.  

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Enginyers-Lleida-obre-el-collegi-als-estudiants-de-tercer-i-quart-curs-de-grau/
http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginyers/Poster-Premi-Enginyers-Lleida-Fernando-Robles-Lopez.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginyers/Poster-Premi-Enginyers-Lleida-Fernando-Robles-Lopez.pdf
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-edifica/
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M. Claudia, desenvolupa una aplicació mòbil 

per ajudar a persones sense sostre 

se sostre que permet 

als usuaris conèixer 

l'historial de les necessi-

tats reals de les perso-

nes d'aquest col·lectiu: 

menjar, roba, feina, 

etcètera i facilitar-ne 

l'ajut. 

Mihaela Claudia, una 

estudiant que cursa el 

Grau en Enginyeria In-

formàtica a l’Escola 

Politècnica Superior, 

està desenvolupat una 

aplicació mòbil, ano-

menada HAPIS per aju-

dar a les persones sen-

L'aplicació  s'està 

desenvolupant com a 

projecte de fi de grau 

en el marc de les seves 

pràctiques formatives 

als laboratoris TIC del 

Parc Científic de Lleida. 

Alumnes de l'INS Moli de la Vila de Capellades 

visiten el Campus Igualada-UdL 

ciació a la recerca a 

càrrec del professor 

Joaquim Font i van 

participar en dos ta-

llers: un d'informàtica a 

càrrec del professor 

Felix Albertos i un taller 

d e  q u í m i c a 

50 alumnes de 1r curs 

de Batxillerat científic i 

tecnològic del INS Moli 

de la Vila de Capella-

des van visitar el cam-

pus Igualada-UdL on 

van rebre una interes-

sant xerrada sobre ini-

(determinar la duresa 

de l'aigua) a càrrec de 

la professora Dolors 

Borràs i les alumnes 

Cristina Paloma i Ana 

Isabel Vázquez. 

Alumnes del GATE visiten GLS Prefabricats de 

formigó 

assignatura impartida 

p e l s  p r o f e s s o r s 

J.Ramon Castro i Pep 

Gasia, van visitar la 

Els alumnes de l'assig-

natura de Materials II 

de Grau en Arquitectu-

ra Tècnica i Edificació, 

planta de GLS Prefabri-

cats de formigó. 

thermal energy storage 

systems: Study of the 

partial load operating 

conditions and the dy-

namic melting enhan-

cement technique “ 

Jaume Gasia Mercè 

va llegir, el passat mes 

de desembre la seva 

T e s i  D o c t o r a l : 

“Technological requi-

rements in latent heat 

dirigida per la  Dra. Luisa 

F. Cabeza Fabra i el Dr. 

Steven Tay Nguan Hwee  

Alumnes del GATE visiten les obres del nou aulari 

Edificació, coordinada 

pel professor Albert 

Castell, van visitar l'edi-

fici en construcció del 

Alumnes de l'assignatu-

ra Pressupostos i Ami-

daments del Grau en 

Arquitectura Tècnica i 

futur aulari situat al 

campus de Cappont 

de la UdL. 

https://agora.xtec.cat/iesmolidelavila/
https://agora.xtec.cat/iesmolidelavila/
https://agora.xtec.cat/iesmolidelavila/
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.glsprefabricados.com/empresa.php
http://www.glsprefabricados.com/empresa.php
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://guiadocent.udl.cat/pdf/101425
http://guiadocent.udl.cat/pdf/101425
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
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Alumnes del Grau en Enginyeria Química 

visiten l'empresa Plating Brap (Igualada) 

dedicada al recobri-

ments electrolítics so-

bre plàstic per a una 

àmplia gamma de 

sectors industrials: auto-

moció, aixeteria, para-

ment, envasament i 

Els alumnes del Grau 

en Enginyeria Química 

de l'Escola Politècnica 

Superior al Campus 

Igualada-UdL, van 

visitar l'empresa Pla-

ting Brap d'Igualada 

embalatge, electrònica i 

electricitat i tot tipus de 

productes que requerei-

xen un acabat metàl·lic 

d'alta qualitat i durador 

sobre plàstic.  

Alumnes del GATE visiten la fàbrica Cerámica 

La Coma 

Castro i Pep Gasia, 

van visitar la fàbrica 

Cerámica La Coma 

S.A. on van veure di-

versos processos indus-

trials pels que passa la 

Alumnes de l'assignatu-

ra de Materials II de 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació, 

assignatura impartida 

pels professors J.Ramon 

terra en verd fins esde-

venir en ceràmica aca-

bada, en especial del 

sistema ceràmic Termo-

arcilla ECO3.  

L'EPS acull la fase local de Lleida de la 55a 

Olimpíada Matemàtica 

la 55a Olimpíada Ma-

temàtica Espanyola, 

organitzada per La So-

cietat Catalana de 

Matemàtiques amb el 

suport de l’Institut 

Els dies 14 i 15 de 

desembre, l’Escola 

Politècnica Superior 

va rebre als 12 alum-

nes de Batxillerat i 

CFGS participants en 

Màrius Torres, el Vicerec-

torat d’Estudiantat i el 

Departament de Ma-

temàtica de la Universi-

tat de Lleida.  

El Consell de l’Estudiantat de l’EPS amb La 

Marató de Tv3 

vitats per la setmana 

del 10 al 14 de desem-

bre als diferents cen-

tres. L’objectiu és fo-

mentar la consciencia-

ció sobre les malalties 

cancerígenes i recap-

tar donatius per tal 

d’ingressar-los a la Ma-

rató de TV3.  

En concret, a l'Escola 

Com s’ha anat fent 

en els darrers anys, el 

Consell de l’Estudian-

tat de la Universitat de 

Lleida col·labora amb 

la Marató de TV3 or-

ganitzant activitats de 

difusió i de recapta-

ció.  

Així doncs, es van or-

ganitzar diverses acti-

Politècnica Superior s'or-

ganitza un torneig de 

Clash Royale (15:00h a 

l'EPS), bingo (17:00h a 

l'EPS) i torneig de Futbolín 

(18:00 a l'Unplug).  

http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauquimica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/ca/index.html
http://www.cangur.org/olimpiades/
http://www.cangur.org/olimpiades/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.iesmariustorres.cat/
http://www.math.udl.cat/
http://www.math.udl.cat/
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C. Jaume II, 69    

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

I AL GENER ... 

Fins al 20 de GENER  Programa Vulcanus in Japan 2019-20 

Fins al 21 de GENER  Beques Jornada de cxampus Oberts UdL  

Fins al 21 de GENER  mSchols SDG Challenge 

LLeida 

Avda. Pla de la Massa, 8  

08700 Igualada (Barcelona) 

 

Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 

Fax: +34 (00) 93 803 15 89 

E-mail: campusigualada@campusigualada.cat 

 

Igualada 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 La FLL Lleida i la FLL Igualada busquen voluntaris!   

 El grup d'estudiants SIGNN (Special Interest Group Neural Networks) de l'EPS_UdL vol donar a 

conèixer la seva activitat i convidar-vos a participar-hi; Es reuneix cada divendres de 16h a 18h a 

l'aula 2.02 de l'EPS  

mailto:info@eps.udl.cat
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/bdc_caracterespecific_JCO_EPS2019.pdf
http://sdg.mschools.com/
mailto:campusigualada@campusigualada.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-FLL-de-Lleida-i-dIgualada-necessiten-voluntaris-Thi-apuntes/

