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Instruccions inici de curs 2020-21. Mesures 
especials a tenir en compte amb motiu de la 
COVID-19.

Com s'ha planificat el nou curs a la UdL?
Principals mesures d'adaptació de la docència arrel de la COVID-19

Jornada d’Acollida al nou estudiantat. Curs 2020-21

69 alumnes de 1r curs de l'EPS es matriculen als cursos 
zero de l’EPS

L'EPS gradua els seus primers alumnes de doble titulació 
amb la Universitat de Facens (Brasil)

El laboratori de Robòtica de l'EPS dissenya un sistema 
d'accés "low-cost" que alhora mesura la temperatura

El GREia participarà en un projecte internacional per 
desenvolupar tecnologies de refrigeració renovables als 
habitatges

Albert Barqué-Duran, professor de l'EPS, presenta el seu 
nou projecte a l'ARS ELECTRONICA 2020 Festival

El sector digital es consolida com a motor d'ocupació a 
Catalunya amb un creixement del 50% en cinc anys
Segons dades de l'Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació 
al sector TIC

A L’OCTUBRE

Introducció a la simulació energètica a edificis: eines 
simplificades i Energy +
Xerrada impartida pel Sr. Josep Solé Bonet, European Sustainability & 
Technical Manager, URSA insulation SA

Ajuts per a estudiants amb necessitats especials 
Termini presentació sol·licituds: 15 d'octubre

Convocatòria de beques-salari 
Termini presentació sol·licituds: 15 d'octubre

Beques d'Introducció a la Recerca 
Termini presentació sol·licituds: 15 d'octubre

Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua
Termini presentació sol·licituds: 30 d'octubre
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