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Els estudiants de l'EPS disposen d'un nou 

laboratori al Parc Tecnològic de Lleida 

al Lleida Drone Lab, al 

parc científic i tecno-

lògic de Lleida, des 

d’on elaboraran pròxi-

mament projectes re-

lacionats amb els al-

tres dels laboratoris TIC 

del parc per obtenir 

beques d'empreses 

multinacionals. 

Aquest tercer labora-

tori, sota la coordina-

ció d’Andreu Ibáñez, 

el Artificial Intelligence 

Els estudiants de l'Esco-

la Politècnica Superior 

de la Universitat de 

Lleida (UdL) disposen 

d’un nou laboratori de 

tecnologies de la infor-

mació i la comunica-

ció (TIC), que s'afegeix 

al Liquid Galaxy Lab i 

Lab es dedica a la In-

tel·ligència Artificial i 

implementarà projec-

tes tecnològics que 

utilitzaran un dels ves-

sants més actuals d’a-

quest camp: els assis-

tents personals basats 

en interaccions per 

veu natural mitjançant 

la utilització de tecno-

logies Google Assistant 

i IBM Watson. 

Els alumnes del Màster en Enginyeria 

Informàtica presenten els seus projectes 

les seves idees de ne-

goci que han desen-

volupat a partir de les 

diverses sessions de  f o 

c u s  g r o u p realitza-

des i treballades en 

diferents assignatures 

del màster. [+ INFO] 

El passat dia 16 de fe-

brer, els  alumnes del 

Màster en Enginyeria 

Informàtica de l'Escola 

Politècnica Superior 

de la Universitat de 

Lleida van presentar 

Lectura Tesi Doctoral d’en Eloi Gabaldon 

ted Environments, realit-

zada sota la direcció del 

Dr. Fernando Guirado 

Fernández  i el Dr. Josep 

Lluís Lérida Monsó [+ IN-

FO] 

El passat 15 de gener, 

Eloi Gabladon Ponsa 

va llegar la seva Tesi 

D o c t o r a l :  M e t a -

Heuristics for Schedu-

ling in Cluster Federa-

http://www.lleidadrone.com/
https://www.ailablleida.com/
http://www.liquidgalaxylab.com/
https://www.ailablleida.com/
http://www.pcital.com/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Els-alumnes-del-Master-en-Enginyeria-Informatica-de-lEPS-presenten-els-seus-projectes-00002/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Eloi-Gabaldon-Ponsa/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Eloi-Gabaldon-Ponsa/
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d'Innovació i Recerca 

en Sostenibilitat) de la 

La directora de Inspi-

res (Institut Politècnic 

Universitat de Lleida i 

professora de l’Escola 

Politècnica Superior, Sra. 

Luisa F. Cabeza, i l’estu-

diant de doctorat, Sra. 

Marta Chafer van parti-

cipar a la reunió de la 

Càtedra Unesco de Ges-

tió i Cultura dels Recursos 

Hídrics creada al 2013 la 

Universitat per a Estran-

gers de Perugia  

Cristian Solé, sotsdirector de l'EPS, al programa 

El debat de Lleida Activa 

GREA Innovació Concurrent, presenta el 

projecte Almia al Programa Lleida al dia 

 

nyol on es provaran 

els nous sistemes hí-

brids d'emmagatze-

matge elèctric i tèr-

mic, juntament amb 

Bordeus (França) i 

Agrantzia (Xipre) a 

través del projecte 

Almia. 

El Grup de Recerca 

GREA de la UdL partici-

pa en un nou projecte 

europeu i que té com 

a objectiu assolir un 

estalvi d'energia d'en-

tre el 20 i el 40% en edi-

ficis. El municipi d'Al-

matret (Segrià) es l'ú-

nic lloc de l'estat espa-

 

C. Fernández i C. Mateu, en una investigació per 

classificar els establiments d'hostaleria 

(UdL) han col·laborat 

en la investigació so-

bre la creació d’un 

model informàtic per 

assignar categories als 

César Fernández i Car-

les Mateu, professors 

de l’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

establiments hotelers 

segons els criteris dels 

usuaris, encapçalada 

per la professora de 

Turisme Eva Martín.  

El grup de recerca 

GREA col·labora amb 

l'Ajuntament d'Alma-

tret en el desenvolu-

pament del projecte 

Almia 

Big Data per clas-

sificar els establi-

ments d'hostale-

ria segons els 

usuaris 

aquesta setmana el 

món de la formació 

tecnològica, que es 

caracteritza per una 

alta demanda de 

El programa de Lleida 

TV, El Debat de Lleida 

Activa, dirigit pel perio-

dista Josep Maria 

Sanuy, va analitzar 

professionals i poques 

vocacions entre els jo-

ves. [+ INFO] 

https://twitter.com/InspiresUdL
https://twitter.com/InspiresUdL
http://www.h2cu.org/drupaluni/
http://www.h2cu.org/drupaluni/
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Martin-Fuentes
http://www.inspires.udl.cat/?q=ca
http://web4.udl.cat/ca/noticies/Cristian-Sole-sotsdirector-de-lEPS-al-programa-El-debat-de-Lleida-Activa/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Big-Data-per-classificar-els-establiments-dhostaleria-segons-els-usuaris/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Big-Data-per-classificar-els-establiments-dhostaleria-segons-els-usuaris/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Big-Data-per-classificar-els-establiments-dhostaleria-segons-els-usuaris/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Big-Data-per-classificar-els-establiments-dhostaleria-segons-els-usuaris/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Big-Data-per-classificar-els-establiments-dhostaleria-segons-els-usuaris/
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Cristian-Sole-sotsdirector-de-lEPS-al-programa-El-debat-de-Lleida-Activa/
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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 

 Meetup GDG Lleida sobre Desenvolupadors i Tecnologia 

 Xerrada-taller "Programar sense programar: Altres formes 

d'aprendre programació" 

 Seminari INSPIRES. Solving Discrete Logarithms from Partial 

Knowledge of the Key 

 Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS/ Gener 2018 

 Informe TicJob. Augment del 20% en la contractació de 

perfils tecnològics aquest any 2018 

 Informe Universia. Enginyeria informàtica, la carrera més 

sol·licitada per les empreses el 2017 

 Informe Adecco. El sector de les TIC i les Telecomunicacions 

són els perfils més sol·licitats per les empreses 

 

http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.graudissenydigitalitec.udl.cat/ca/index.html
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/descobreix-que-fem-a-leps-...-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Meetup-GDG-Lleida-sobre-Desenvolupadors-i-Tecnologia/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-taller-Programar-sense-programar-Altres-formes-daprendre-programacio/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada-taller-Programar-sense-programar-Altres-formes-daprendre-programacio/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES.-Solving-Discrete-Logarithms-from-Partial-Knowledge-of-the-Key-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES.-Solving-Discrete-Logarithms-from-Partial-Knowledge-of-the-Key-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS--Gener-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Augment-del-20-en-la-contractacio-de-perfils-tecnologics-aquest-any-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Augment-del-20-en-la-contractacio-de-perfils-tecnologics-aquest-any-2018/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Enginyeria-informatica-la-carrera-mes-sollicitada-per-les-empreses-el-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Enginyeria-informatica-la-carrera-mes-sollicitada-per-les-empreses-el-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-sector-de-les-TIC-i-les-Telecomunicacions-son-els-perfils-mes-sollicitats-per-les-empreses/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-sector-de-les-TIC-i-les-Telecomunicacions-son-els-perfils-mes-sollicitats-per-les-empreses/
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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 FEBRER A L’EPS ... 

 9 FEBRER. Jornada de Campus Oberts a l’EPS 

 FINS AL 14 de FEBRER: La FLL Lleida necessita voluntaris. Crida de voluntaris 

per a la 7a edició de la FIRST LEGO LEAGUE Lleida 

 FINA AL 15 de FEBRER: Matrícula Oberta a la matèria Transversal EPS: “Els 

Enginyers i el seu entorn socioprofessional” 

 24 FEBRER: 7a edició de la FIRST LEGO LEAGUE organitzada per l’EPS 

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

fotografia matemàtica de la UdL 

 Cicle IEI amb la ciència: 

 7 FEBRER. Conferència. Desafiament i riscos de la intel·ligència artificial 

 13 FEBRER. Conferència. Dona i ciència 

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/noticies/Tot-a-punt-a-lEPS-per-a-la-Jornada-de-Campus-Oberts/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Crida-de-voluntaris-per-a-la-7a-edicio-de-la-FIRST-LEGO-LEAGUE-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Crida-de-voluntaris-per-a-la-7a-edicio-de-la-FIRST-LEGO-LEAGUE-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/tramits-secretaria/altres-tramits-de-matricula/materia-transversal-eps/
http://www.eps.udl.cat/ca/tramits-secretaria/altres-tramits-de-matricula/materia-transversal-eps/
https://flllleidablog.wordpress.com/
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/
http://www.fotomath.udl.cat/2m17/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Desafiament-i-riscos-de-la-intelligencia-artificial/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Dona-i-ciencia/

