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Jornades d’Orientació Universitària
L’EPS ofereix sessions informatives sobre els seus estudis de grau i màster amb l’objectiu de donar a conèixer
tota la oferta formativa de la branca informàtica, industrial, d’arquitectura tècnica i disseny digital que es pot
estudiar a Lleida i a Igualada.

Escola Pía
(Igualada)

INS Torre Vicens
(Lleida)

Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS/ Juny 2019
Borsa de Treball de la UdL

L'EPS endega un doble grau d’Enginyeria i ADE per als seus 
graus de la branca industrial del Campus Igualada

El podrà cursar el curs vinent l'alumnat d'aquest campus gràcies a un 
conveni de la UdL amb la UOC

DESTACAT

Emoció i Robòtica en la 5a edició de la WRO Lleida

140 participants organitzats en 37 equips van participar aquest dissabte 
en la competició de robòtica coorganitzada per Engijoc i l'EPS

Investigadors del A3 Leather Innovation Center creen un 
nou procés ecològic per adobar el cuir

L'EPS signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi 
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona

Assemblea general del projecte europeu Streams a l'EPS

Marc Coll i Joan Palau, alumnes de l'EPS, primer i segon 
classificats al Premi Explorer Lleida

Fernando Robles, titulat del Màster en Enginyeria Industrial, 
guardonat als Premis a la Creativitat per a Joves del COEIC

Alba Lamas, titulada en el Màster en Enginyeria Informàtica de 
l'EPS, guardonada als Premis Equit@t

Lliurament dels Premis Catalunya Construcció, amb dos 
titulats de l'EPS com a finalistes

Adria Mateo (EPS) finalista del Concurs de Doctorats 
Industrials "Explica el teu projecte"

El grup de recerca en Criptografia i Grafs guanya el concurs de 
fotografia "pizarras matemáticas" del BCAM

Jornada: Emprèn amb Blockchain. La nova tecnologia 
d'informació auto-certificada i sense intermediaris 

TICjob: Indicadors de maig 2019 d'ofertes laborals TIC a 
Espanya

Vols conèixer en 3 minuts els estudis de Grau, Doble Grau i 
Màster que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior?

I AL JULIOL A L’EPS …

4 JUL – Acte de Lliurament de les Orles Acadèmiques
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