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DESTACAT

30è ANIVERSARI EPS

Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària pel projecte Almia
El projecte ALMIA el lidera un equip multidisciplinari de l’EPS i la 
FEPTS, amb Luisa F. Cabeza i Isabel del Arco al capdavant

L'EPS endegarà el curs 2021-22 un nou Màster en 
Disseny d'Experiència d'Usuari de forma 
totalment virtual

Vinils 30 aniversari
Les portes d'accés principals de l'edifici EPS i l'edifici CREA llueixen des del 
4 de desembre i durant tot el curs acadèmic de commemoració del 30è 

aniversari, uns vinils amb la marca commemorativa dels 30 anys de l’EPS.

Vine a recollir la teva mascareta #EPS30anys!
L'alumnat, el PDI i el PAS de l'EPS poden passar a recollir la seva mascareta 
#EPS30anys per la consergeria del centre (Jaume II, 69). La comunitat del 
Campus Igualada també podeu passar a recollir-la per la recepció del 
campus (Av. Pla de la massa, 8).

Etiqueta #EPS30anys
Segueix-nos a les xarxes socials de l'escola amb el hashtag #EPS30anys i et 
mantindràs informat de les activitats que es van programant per 
commemorar aquest aniversari i gaudiràs d’imatges històriques de l’escola. 

#EPS30anys

TECHMeeting LleidaHack
Lleidahack, l'associació d'estudiants de l’EPS creada per a fomentar 
la passió per la tecnologia i la informàtica, va impulsar una nova 
edició TechMeeting en streaming l’11 de desembre amb la 
participació de:
• Gonzalo Vilella: Detecció de planetes al voltant d'altres estrelles
• Guillem Orellana: Math and probability paradoxes
• Carolina Sola: Bucle experiència laboral-treball

Ponència: “El paper de l’energia eòlica a la transició
energètica: al món, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a 
Catalunya”
A càrrec de Jaume Morrón, gerent de l' Associació Eòlica de Catalunya

Seminari TIDIC: Com s'organitzen les operacions en una 
empresa TIC?
A càrrec d’ Albert Ginestà, Chief Operating Officer en MPM Software -
Tecnología y Soluciones Inteligentes

Ponència. Aspectes penals de les Noves Tecnologies: 
algunes normes per evitar embolicar-se amb el codi penal 
treballant com a Enginyer Informàtic
a càrrec del Sr. Ramon Arnó, advocat i gerent de la CONSULTORA LEGAL 
SAGARIS, SLUP

Lectures Tesi Doctoral:

• Francisco Javier Ruiz Cabañas: Corrosion evaluation of molten salts thermal energy 
storage (TES) systems in concentrated solar power plants (CSP)

• Hugo Lucas Porta: Challenges and Potential Support Mechanisms for Renewable 
Energy Deployment in Developing Countries

• Daniel Gibert Llauradó: Going Deep into the Cat and the Mouse Game: Deep 
Learning for Malware Classication

• Xavier Centelles Soler: Structural glass in buildings: study of the deflection, 
durability, and breakage of laminated glass elements and polymeric interlayers

AL GENER …

Ponència: Introducció al nou RD244/2019 sobre autoconsum
fotovoltaic

Seminari TIDIC: Cuando cambiar el fondo de escritorio no es 
suficiente
Félix Albertos, coordinador del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació

Matrícula oberta a la Matèria Tranversal EPS-Campus Igualada: "La 
professió d’enginyer/a. Coneixement de l’entorn professional"
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