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L'EPS presenta al Campus d'Igualada el nou 

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de 

Computació 

L’EPS celebra la 7a edició de la FIRST LEGO 

League 

Grau en Enginyeria 

Química, Grau en In-

teracció Digital i de 

Computació (NOU - 3 

anys), Grau en Orga-

nització Industrial i Lo-

gística (pendent d'a-

provació) i el Màster 

en Enginyeria del Cuir. 

Aquest mes de febrer 

Ahir, el campus d’I-

El proper curs 2018-19 

la Universitat de Lleida 

assumeix la titularitat 

dels estudis universitaris 

del Campus d’Iguala-

da. Els estudis de la 

branca d’enginyeria 

d’aquest nou Campus 

Universitari d'Igualada-

UdL, depenen directa-

ment de l’Escola Poli-

tècnica Superior i són: 

gualada va viure la 

presentació del nou 

Grau en Tècniques 

d'Interacció Digital i de 

Computació, amb 40 

places a primer curs.    

Els equips ArtesaA2O i 

Hidro-Pallars, han es-

tat els equips guanya-

dors d’aquesta setena 

edició de la FLL; Els 

primers han aconse-

guit el 1r Premi Funda-

ció Scentia al guanya-

dor d’aquesta edició, 

mentre que els segons 

han guanyar el 1r pre-

mi Paeria al guanya-

dor. Tots dos competi-

ran en la gran final 

estatal de la FLL que 

De la mà de l’Escola 

Politècnica Superior 

(EPS) de la Universitat 

de Lleida (UdL), la 

ciutat de Lleida ha 

celebrat aquest pas-

sat dissabte la setena 

edició del torneig 

classificatori de la 

FIRST LEGO League i, 

per tercer cop, la edi-

ció de la Jr. FIRST LE-

GO League, adreça-

da a joves de 6 a 9 

anys. 

se celebrarà els dies 10 

i 11 de març de 2018  a 

Logroño, La Rioja. 

Més Informació 

Àlbum Fotogràfic 

Programa especial Llei-

da TV 

http://www.eps.udl.cat/docs/info_sobre/Graus-Campus-Igualada-2018.pdf
http://www.eps.udl.cat/docs/info_sobre/Graus-Campus-Igualada-2018.pdf
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lequip-dArtesa-de-Segre-guanya-la-setena-edicio-de-la-FLL-Lleida/
https://photos.google.com/share/AF1QipOpdZ-Lr0-aDpHQdn9r5TggrokOXJC3q7k3ByozZ5thCzSio5YnqMCIKh0cc6CFKA?key=cWl5bFpidEhOOHNUSC14UVREWmNCTlR0dmI2TnVR
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/especials/capitol/7a-edicio-de-la-first-lego-league-a-lleida
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/especials/capitol/7a-edicio-de-la-first-lego-league-a-lleida


 

L’EPS ofereix xerrades d’orientació universitària 

als instituts 
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Activitats  

d’Orientació  

Universitària 

EPS 

Grau i Doble Grau de 

l'Escola Politècnica Su-

perior, aquest mes de 

febrer, l’EPS ha ofert  

una sèrie de xerrades 

d'orientació università-

ria als alumnes de l'Ins-

titut Màrius Torres de 

Lleida, l’Institut La Mitja-

En el marc de la cam-

panya de promoció 

difusió dels estudis de 

na, l’Institut Samuel Gili i 

Gaya i l’Institut Torre Vi-

cens. 

Lliurament dels premis extraordinaris de grau i 

màster EPS 

 

Jornada de Campus Oberts UdL a l’EPS 

van visitar les ins-

tal·lacions de l’EPS i 

van participar en di-

versos tallers que el 

PDI i l'alumnat de l’Es-

cola els hi havia orga-

nitzat. 

La JCO te com a ob-

jectiu de donar a 

conèixer la UdL i pro-

porcionar als nois i 

noies un primer con-

tacte amb l’entorn 

universitari on es 

desenvoluparà la vida 

acadèmica i vivencial 

En el marc de la Jorna-

da de Campus Oberts 

de la UdL, l’Escola Poli-

tècnica Superior va 

rebre la visita de 324 

alumnes dels darrers 

cursos de Batxillerat i 

Cicles Formatius de 31 

centres docents de 

Lleida i provincia. 

Els noius i noies van 

asistir ala xerrada-

presentació dels estu-

dis que s’imparteixen 

al centre i tot seguit, 

organitzats en grups 

del futurs estudiants, 

informar sobre els ser-

veis i les prestacions 

que ofereix la UdL 

(correu electrònic, au-

les d’informàtica, labo-

ratoris, serveis de biblio-

teca, tutories individua-

litzades, carnet universi-

tari, mobilitat i altres 

temes), així com sobre 

els estudis que s’impar-

teixen a l’Escola Poli-

tècnica Superior.  

[+ INFO] 

que fa a l'Escola Poli-

tècnica Superior (EPS), 

aquests són els reco-

neguts: 

Grau en Enginyeria 

Informàtica: Meritxell 

Jordana 

Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica: Alba Ri-

bó 

La Universitat de Lleida 

(UdL) Va lliurar aquest 

mes de febrer els pre-

mis extraordinaris de 

final de graus i màsters 

corresponents al curs 

2015-2016 

En total, el rector, Ro-

berto Fernández, va 

lliurar 55 diplomes. Pel 

Grau en Enginyeria Me-

cànica: Sergi Gómez 

Grau en Arquitectura 

Tècnica: Guayente 

Minchot 

Màster en Enginyeria 

Industrial: Rubén Lu-

piáñez 

Màster en Enginyeria 

Informàtica: Jordi Bar-

tolomé 

TALLERS JCO EPS 

Taller “Giroscòpica” 

ÀLBUM FOTOGRÀFIC  

Taller de Resistència 

de Materials ÀLBUM 

FOTOGRÀFIC  

Scalextric amb bio-

sensors ÀLBUM FOTO-

GRÀFIC  

Drones EPS ÀLBUM FO-

TOGRÀFIC  

Taller de Disseny Digi-

tal i Tecnologies Crea-

tives ÀLBUM FOTO-

GRÀFIC  

http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/activitats-eps-dorientacio-universitaria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/activitats-eps-dorientacio-universitaria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/activitats-eps-dorientacio-universitaria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/futurs-alumnes/activitats-eps-dorientacio-universitaria/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-somple-de-gom-a-gom-a-la-Jornada-de-Campus-Oberts-de-la-UdL/
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647343018637066
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647338445304190
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647338445304190
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647336355304399
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647336355304399
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647341645303870
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647341645303870
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647339825304052
https://www.facebook.com/pg/EPS.UdL/photos/?tab=album&album_id=1647339825304052


 

IAESTE Lleida aconsegueix 13 intercanvis e 

pràctiques a l’estranger 
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tercanvis de pràcti-

ques a l’estranger per 

aquest estiu: Brasil, Po-

lònia, Croàcia, Corea, 

Iran o Mèxic són algu-

nes de les destinacions 

que podran gaudir els 

alumnes de l’EPS que 

participen a IESTE Llei-

El comitè de IAESTE 

Lleida va assistir el 

passat 16, 17 i 18 de 

febrer a la subhasta 

de pràctiques de IA-

ESTE que va tenir lloc 

a València.  IAESTE 

Lleida va sortir de la 

subhasta amb 13 in-

da. En concret 7 corres-

ponen a l'àmbit de l'en-

ginyeria mecànica, 4 a 

l'àmbit de l'Enginyeria 

electrònica, 1 a l'àmbit 

de l'enginyeria informàti-

ca i 1 darrer a l'àmbit de 

la biotecnologia. 

 

L’EPS a la Nit de les Telecomunicacions i la 

Informàtica 

d'estudis de les titula-

cions de la branca 

informàtica de l'Esco-

la, Magda Valls; el 

coordinador del Grau 

en Enginyeria Informà-

tica, Fernando Cores; 

la directora del de-

partament d'informàti-

ca i enginyeria indus-

trial de l'EPS, Tere Alsi-

net; el coordinador 

Representants de l'Es-

cola Politècnica Superi-

or (EPS) de la Universitat 

de Lleida (UdL) van 

participar ahir a la Nit 

de les telecomunicaci-

ons i la Informàtica a 

Barcelona.  

En representació de 

l'EPS hi van assistir el 

director del centre, 

Francesc Giné; la cap 

del Grau en Enginyeria 

Electrònica Industrial i 

Automàtica, Josep Ar-

gelich i el futur coordi-

nador del nou grau en 

Tècniques d'Interacció 

Digital i de Computa-

ció que l'EPS iniciarà el 

proper curs 2018-19 al 

recent estrenat Cam-

pus Igualada- UdL, Jo-

sep Maria Miret [+ IN-

FO] 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 Descobreix el nou grau de l’EPS: GRAU EN DISSENY DIGITAL i TECNOLOGIES CREATIVES 

 DESCOBREIX QUE FEM A L’EPS I REVELA LA TEVA VOCACIÓ 

 Descobreix el nou grau de l’EPS al campus Igualada-UdL: GRAU EN INTERACCIÓ DIGITAL i DE 

COMPUTACIÓ 

 Francesc Giné, al programa Lleida al Dia per parlar de la FLL Lleida 

 L' EPS informa de la FLL al programa Cafeïna de Lleida TV 

http://www.iaeste.udl.cat/?page_id=848&lang=en
http://www.iaeste.udl.cat/?page_id=848&lang=en
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-presenta-al-campus-dIgualada-el-nou-Grau-en-Tecniques-dInteraccio-Digital-i-de-Computacio/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-presenta-al-campus-dIgualada-el-nou-Grau-en-Tecniques-dInteraccio-Digital-i-de-Computacio/
http://www.iaeste.udl.cat/?page_id=848&lang=en
https://lanit.cat/
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/descobreix-que-fem-a-leps-...-00001/
http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauinteraccioicomputacio.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Francesc-Gine-al-programa-Lleida-al-Dia-per-parlar-de-la-FLL-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/L-EPS-informa-de-la-FLL-al-programa-Cafeina-de-Lleida-TV/
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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 MARÇ A L’EPS ... 

1 MARÇ. Xerrada: Enerbotics, the use of robotic tools for solving power electronics and renewable energy 

problems 

 

5 MARÇ. Ponència Matèria Transversal -EPS. “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. IDIADA 

 

6 MARÇ. Estudiants del programa europeu Erasmus+ de l'institut Torre Vicens visiten l'EPS 

 

7 MARÇ. Cicle IEI amb la ciencia. Conferència. Darrers avenços en fotònica i nanomedicina 

 

8 MARÇ. Xerrada informativa practiques remunerades Odisseu 

 

10 MARÇ. Calçotada organitzada per IAESTE 

 

12 MARÇ. Ponència Matèria Ttransversal -EPS. “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. BeetGig i 

Blackpier 

 

15 MARÇ. Proves Cangur de matemàtiques a l’EPS 

 

15 MARÇ. ART i ENGINYERIA. Conferència "El procés creatiu" i taller "Piezo-so i Harvesting" 

a càrrec d'Agnès Pe, directora de cine, compositora i intèrpret musical 

 

 Obert el termini per presentar-se a la 5a edició de Fotomath, el concurs de fotografia matemàtica 

de la UdL 

L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessi-
tats de l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que 
permet un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes 
capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional neces-
sària per desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i 

internacionals  

mailto:info@eps.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-Enerbotics-the-use-of-robotic-tools-for-solving-power-electronics-and-renewable-energy-problems/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-Enerbotics-the-use-of-robotic-tools-for-solving-power-electronics-and-renewable-energy-problems/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Els-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional.-IDIADA/
Estudiants%20del%20programa%20europeu%20Erasmus+%20de%20l'institut%20Torre%20Vicens%20visiten%20l'EPS
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Darrers-avencos-en-fotonica-i-nanomedicina/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Darrers-avencos-en-fotonica-i-nanomedicina/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-informativa-de-les-practiques-remunerades-Odisseu/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Calcotada-organitzada-per-IAESTE-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Els-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional.-BeetGig-i-Blackpier/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Ponencia-MT-EPS.-Els-enginyers-i-el-seu-entorn-socioprofessional.-BeetGig-i-Blackpier/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Prova-Cangur-de-Matematiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/ART-i-ENGINYERIA.-Conferencia-El-proces-creatiu-i-taller-Piezo-so-i-Harvesting/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/ART-i-ENGINYERIA.-Conferencia-El-proces-creatiu-i-taller-Piezo-so-i-Harvesting/
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/

