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La UdL entre la 301/400 millor universitat del món en 
l'àmbit de l'enginyeria i la tecnologia en el World
University Rankings 2020

DESTACAT

Luisa F. Cabeza, professora de l'EPS, entre els 
investigadors més influents del món

La UdL i la UNAD signen un conveni per a la realització 
d'un Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari
L'EPS serà el centre encarregat de gestionar aquest màster virtual

La hackEPS, única hackathon de Lleida, es consolida com un 
referent a nivell català
110 participants, nou rècord de la HackEPS

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

I AL DESEMBRE …

"L'ús de l'aigua" tema central de la Setmana de la 
Construcció Sostenible de l'EPS
Jornades de divulgació realitzades de l'11 al 15 de novembre

Radu Spaimoc i Elena Rúbies guardonats als Premis Consell 
Social UdL 2019

Desideri Regany, Premi Enginy "Miquel Aixalà" 2019, 
organitzat pel CETILL i l’EPS

Guillem Orellana, Elena Rúbies i Liulei Jiang guardonats amb 
els Ajuts per a la Promoció de l'Excel·lència de l'EPS

Marc Coll, alumne de l'EPS, viatja a Silicon Valley com a 
guanyador de l'Explorer Space Lleida

Paula Gallucci, alumna de l'EPS, finalista de la Lliga Nacional 
Interuniversitària de reptes en el Ciberespai, organitzada per 
Guàrdia Civil

El professor de l'EPS, Felip Combalia, ponent en la 
presentació del projecte europeu "Open your mind"

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.

INS Molí de la Vila
(Capellades)

Institució Igualada
(Igualada)

INS Guissona
(Guissona)

Alumnes del Grau en Enginyeria Química de l'EPS participaran 
al projecte Moritz University

Una vintena de col·legis i instituts participen en la reunió 
d'experts de la FLL Lleida organitzada per l'EPS

Alumnes del MBA de Facens, Gestão e Inovação em Cidades 
Inteligentes, visiten a l'EPS

Albert Barqué-Duran, professor de l'EPS, inaugura 
l'exposició Mind the Deep: Artificial Intelligence and
Artistic Creation a Shanghai (Xina)

Conferència-repte Robot-de-Forex.com: Estratègies per 
aplicar la intel·ligència artificial a trading algorítmic

Ponència: "L'avaluació d'impacte ambiental: anàlisis de 
l'aplicació pràctica"
a càrrec de Rafel Rocaspana Jové, fundador de GESNA Estudis Ambientals

Reunió informativa de Mobilitat a l'EPS, a Lleida i al Campus 
Igualada

Activitat IAESTE per a membres i nouvinguts

L'EPS col·labora amb el Google Devfest Lleida 2019
Un esdeveniment tecnològic dirigit a programadors experts i novells, i 
gent interessada en les noves tecnologies en general

3 DES – Cafè digital TIC Anoia: TIC i envelliment. Campus Igualada-UdL

13 i 14 DES – 56a Olimpíada Matemàtica. 1a jornada 

DESEMBRE – La Panera. 11a Biennal d’Art Leandre Cristòfol

DESEMBRE – Fundació Sorigué. Mat Collishaw. The End of Innocence

Fins al 7 DES – Espai cavallers 31 33: CISALLA, PEDRA, PAPER

L'EPS participa a la Lul·liana 2019, l'acte commemoratiu del 
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 

2 DES – Presentació Matèria Transversal Guillem Boira

L'estudi creatiu de Lleida, CactuSoup, ofereix una masterclass
als alumnes del Grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Presentació del programa de beques de Google Summer of 
Code i pràctiques i projectes als Laboratoris TIC del Parc 
Científic de Lleida

Visites Tècniques
L’EPS organitza per al seu estudiantat una sèrie de visites
tècniques a industries, empreses, obres, etcètera.
Permeten apropar als alumnes al món de la professió en
la que desitgen iniciar-se i els serveix per experimentar i
conèixer les dinàmiques de les organitzacions, els estils
de direcció i, en definitiva, la cultura empresarial.
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Prefabricats Pujol
GATE

GLS Prefabricats
GATE

Xerrada-Acció artística d'Albert Barqué-Duran: Els límits de la 
percepció. Experiències d'art, ciència i tecnologia

Conferència: "Soluciones de encofrados para edificación“
a càrrec de la doctora Arquitecta Marta Recasens Alsina, de l’empresa 
Alsina Encofrados

Sessió formativa sobre Agile i eXtreme Programming
a càrrec d'Eric Cobos, CTO de Just Digital

3 DES – Presentació de la Doble Titulació ADE Industrial

Ariadna Carrobé i Víctor Lacasa, guardonats amb el Premi 
Enginyers 2019

Maristes (Lleida) INS 
La Mitjana (Lleida) i 

INS Terres de Ponent
(Mollerussa)
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