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L'EPS viu la Jornada d’Acollida al nou alumnat 

di Pujolàs i el sots-

director d'Estudiantat, 

Promoció i Qualitat, 

Gabriel Pérez. 

Aquesta jornada, que 

es va realitzar tant al 

campus de Lleida 

com al campus d’I-

gualada, te l'objectiu 

d'aconseguir una bo-

na adaptació de l'es-

tudiantat de nou in-

grés, oferint l'acolli-

El passat 12 de setem-

bre es va realitzar a 

l'Escola Politècnica Su-

perior de la Universitat 

de Lleida la Jornada 

d'Acollida per al nou 

estudiantat programa-

da per aquest inici de 

curs 2018-19 i coordi-

nada des de l'Escola 

pel professor i coordi-

nador del Pla d'acció 

Tutorial del centre, Jor-

ment necessari per tal 

que aquest pugui  inte-

grar-se als seus estudis 

amb la màxima eficà-

cia possible. [+ INFO] 

El professor de l'EPS, Jérôme Barrau, lidera el 

projecte d'un nou sistema de refrigeració per a 

dispositius electrònics 

cerca de Sistemes Di-

nàmics Aplicats a l'E-

nergia Solar (SDAES) 

de la UdL liderats pel 

profes-

sor Jérôme Barrau, 

han desenvolupat un 

nou sistema de refri-

geració auto adapta-

Els investigadors de 

l’EPS, del Grup de Re-

tiu per a sistemes micró 

electrònics avançats, 

com ara telèfons mò-

bils, tauletes, ordina-

dors o centres de com-

putació, en el marc 

d’un projecte europeu 

STREAMS [+ INFO] 

El centre de recerca de la UdL, A3 Leather 

Innovation Center, defensa la revalorització i 

reciclatge de la pell 

rat la decisió de la 

Hèlsinki Fashion de 

substituir materials 

d'origen animal, com 

la pell o la camussa, 

en pro de materials 

sintètics com errònia i 

motivada per falsos 

supòsits  [+ INFO] 

Anna Bacardit, profes-

sora del Màster en En-

ginyeria del Cuir de 

l’EPS de la UdL i direc-

tora del centre de re-

cerca A3 Leather Inno-

vation Center del 

Campus Universitari 

Igualada-UdL, ha valo-
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A. Barqué-Duran i M.Marzenit, creadors del 

projecte "The Zero-Gravity Band", guanyadors 

del Premi Internacional Ciutat de Lleida 
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tístic-científic The Zero-

Gravity Band (TZGB) 

han estat guardonats 

amb el desè Premi In-

ternacional Ciutat de 

Lleida. 

 

L’EPS com a entitat 

col·laboradora en el 

El productor i enginyer 

musical Marc Marzenit 

i el doctor en Ciències 

Cognitives, investiga-

dor a Londres i artista 

Albert Barqué-Duran, 

tots dos de Mollerussa 

que enguany van pre-

sentar el projecte ar-

projecte, representada 

pel seu director Francesc 

Giné i la cap d'estudis, 

Magda Valls, va partici-

par en la presentació 

d’aquest projecte artístic

-c ient í f ic  TZGB al 

Sónar+D d’enguany.  

[+ INFO] 

Oriol Revés, alumne del Grau en Enginyeria 

Mecànica, guardonat amb el premi Consell 

Social de la UdL 

amb un dels premis 

Consell Social al  Millor 

Treball Final de Grau 

(TFG) d'estudiantat 

que continua cursant 

màster a la Universitat 

de Lleida, dotat amb 

3.000€ . 

Aquest mes de setem-

bre es van anunciar els 

guanyadors de la pri-

mera edició dels Premis 

Consell Social. L’alum-

ne del Grau en Engi-

nyeria Mecànica de 

l’EPS, Oriol Revés Freixa 

va estar guardonat 

L’Oriol Revés va pre-

sentar el seu TFG, Dis-

seny i construcció d’un 

destapador mecànic 

de pots de confitura, 

dirigit pel professor de 

l’EPS Joan Roca, el pas-

sat 6 de setembre. 

Dos equips participants a la WRO Lleida és 

classifiquen per la Final Internacional de la 

competició a Tailàndia 

Robots, Arobot Nano, 

FEM1, Jocelyne Bell, 

AV Shark IFA i LEGO 

Masters. 

Doncs bé, l’equip Lego 

Masters de l’Institut Els 

Planells d’Artesa de 

Segre format per la 

Xènia Zamora i el Raúl 

Filip, ha quedat segon 

classificat en la cate-

goria junior a la final 

nacional de la World 

Robot Olympiad, men-

tre que l'equip AV 

Aquest cap de setma-

na és va disputar a 

Platja d’Aro la Final Na-

cional de la World Ro-

bot Olympiad. La Final 

va comptar amb la 

par t ic ipació  de l s 

equips classificats, en 

les diferents categories, 

en la fase local de Llei-

da que es va realitzar 

el passat 16 de juny i 

que coorganitza l’Esco-

la Politècnica Superior 

de la UdL i l’empresa 

Engijoc:  The King of 

Shark-IFA de l'Escola 

Mossèn Albert Vives de 

La Seu d'Urgell, format 

per els alumnes de 1r 

d'ESO, Pau Fàbrega, 

Joel Obiols i Arnau Vi-

dal, s’han classificat 

segons en la categoria 

Elementary. Tots dos, 

doncs, han obtingut 

bitllet per a la Final In-

ternacional de la WRO 

que tindrà lloc a Chi-

ang Mai, Tailàndia, el 

16 i 18 de novembre. 
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Lectures de Tesi Doctoral a l’EPS —  Alberto 

Riverola i Ricard Garra 
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photovoltaic-thermal 

systems , realitzada so-

ta la direcció del Dr. 

Daniel Chemisana Vi-

llegas [+ INFO] 

Així mateix, el passat 

El passat 3 de setem-

bre, Alberto Riverola 

Lacasta va llegir la 

seva Tesi Doctoral: 

Dielectric solar con-

centrators for building 

integration of hybrid 

dia 14 de setembre, Ri-

card Josep Garra Oro-

nich va llegir la seva Tesi 

Doctoral: Algebraic Cur-

ves and Cryptographic 

Protocols for the e-

society , realitzada sota 

Presentació a l’EPS de les prestigioses beques 

Balsells 

nia Irvine (UCI), de les 

beques Balsells. El Dr. 

Sergio Gago va expo-

sar les oportunitats per 

als estudiants d’engi-

Aquest mes de setem-

bre l’EPS va viure la 

presentación, per part 

del Dr. Sergio Gagode 

la University of Califor-

nyeries i arquitectures 

les possibilitats d’estudi-

ar a UCI i d’altres uni-

versitats a través de les 

prestigioses Beques 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 
VIII Informe Infoempleo Adecco 

Baròmetre TIC Monitor de VASS 

Segueix les novetats de la HackEPS que es realitzarà el 17 i 18 de novembre a l’EPS 

Presentació de l’EPS als 30 estudiants de mobilitat 

mobilitat que aquest 

primer quadrimestre 

cursaran estudis en 

alguna de les titulaci-

ons de l'Escola, amb 

l'objectiu d'explicar-los 

Cristian Solé, sotsdirec-

tor de relacions interna-

cionals de l'Escola Poli-

tècnica Superior (EPS) 

va organitzar una reu-

nió amb els 30 joves de 

el funcionament gene-

ral dels serveis universi-

taris i aclarir els dubtes 

que, aquests primers 

dies a Lleida, els ha-

guessin pogut sorgir.  

Taller TEAM BUILDING WEEK per als alumnes de 

màster 

BUILDING WEEK amb 

l’objectiu principal d’i-

niciar l’engranatge 

relacional entre els es-

tudiants que comparti-

ran en els propers me-

sos els estudis i adquirir, 

amb el treball coope-

Aquest mes de setem-

bre, tant els alumnes 

del Màster en Enginye-

ria Industrial com del 

Màster en Enginyeria 

Informàtica de l’EPS 

van realizar un cicle de 

tallers anomenat TEAM 

ratiu i d’una manera 

dinàmica i participati-

va. Els tallers van estar 

coordinats i impartits 

per en s’impartiran en 

Guillem Boira, enginyer, 

psicòleg i coaching. 

http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral-Alberto-Riverola-Lacasta/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/informacio_internacional/programa_balsells_-_generalitat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/VIII-Informe-Infoempleo-Adecco.-Lenginyeria-informatica-i-lenginyeria-industrial-entre-les-carreres-amb-millor-perspectiva-dinsercio-laboral/
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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 A L’OCTUBRE A L’EPS ... 

4 OCTUBRE. Reunió informativa IAESTE 

4 OCTUBRE. Inauguració oficial del curs acadèmic 2018-19 del campus universitari Igualada-UdL 

5 OCTUBRE. Beques d’Introducció a al Recerca UdL 

15 OCTUBRE. Beques “Digitaliza” - Cisco 

15 OCTUBRE. Beques Santander “Talento Mujer” 

16 OCTUBRE. Beques Salari de la UdL 

16 OCTUBRE. Ajuts per l’habitatge i el desplaçament de la UdL 

19 OCTUBRE. Programa d'Operacions en Entorns de Producció — Unió Empresarial de l’Anoia 

22 OCTUBRE. Màster UdL en disseny i gestió d’entorns BIM 

31 OCTUBRE. Ajut per estudiants amb necessitats especials de la UdL 

31 OCTUBRE. Ajuts dels Programa Parla3 per a la formació i l’acreditació de terceres llengües 

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 
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