
DESTACAT

INSPIRING THE FUTURE
Lleida
C. Jaume II, 69
C. Pere Cabrera s/n 
Campus de Cappont 
25001 Lleida 
Telèfon: +34 (00) 973 702 700 
Fax: +34 (00) 973 702 702 
E-mail: eps.info@udl.cat

+34 638 086 190

Igualada 
Av. Pla de la Massa, 8
Campus Igualada-UdL
08700 Igualada (Barcelona) 
Telèfon: +34 (00) 93 803 53 00 
Fax: +34 (00) 93 803 15 89 
E-mail: igualada.info@udl.cat

+34 638 086 190

Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida Per a 

qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un e-mail a: eps.info@udl.cat 

MAIG

#124
2022

AL JUNY ...

JUNY
Preinscripció oberta als masters EPS

10 JUNY
Orles Acadèmiques de l'EPS al Campus Igualada-UdL

Ponència: Innovation Challenge: Un workshop per 
experimentar el procés d'innovació basat en el disseny 
centrat en les persones
a càrrec de Judit Casacuberta

Xerrada: Velles i TIC
En el marc del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació de 
l'EPS al campus Igualada, a càrrec del Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

XIX Mercat de Tecnologia de Lleida
6, 12 i 13 de maig

Mercat de Tecnologia de l'Anoia
20 de maig

441 persones participen a la Jornada 
de Campus Oberts per a Famílies a 
l'EPS (Lleida i Igualada)

El dissabte 30 d'abril, l'EPS va viure la 17a 
Jornada de portes obertes per a famílies de la 
UdL, tant a Lleida com a Igualada

Curs d'introducció als serveis Cloud de 
Microsoft
L'EPS ofereix als seus alumnes un Curs d'estiu 
d'introducció als serveis Cloud de Microsoft en 
col·laboració amb SEMIC i Microsoft

3a edició de l'EPS IT speed dating
Una activitat de Networking dinàmica i atractiva 
que es caracteritza per fer entrevistes ràpides i 
en un temps limitat (5-7 minuts)

2a edició de l'EPS INDUSTRY speed
dating
Una activitat de Networking dinàmica i atractiva 
que es caracteritza per fer entrevistes ràpides i 
en un temps limitat (5-7 minuts)

Alba Bonet guanya el XIIè Premi Edifica d'Aparelladors 
Lleida i l'EPS

Un equip de l'institut Torre Vicens, guardonat en la II 
Olimpíada "Enginyeria en l'Edificació: Construint amb
Enginy“ coorganitzada pel GATE de l’EPS

Alumnes de l'EPS, membres de l'associació Lleidahack, 
guanyadors a la HackUPC

L'EPS amb la Technovation Girls Catalonia Lleida 2022
Amb un equip de valoració per antigues alumnes i alumnes de 
l'EPS: Bianca Padurean, Laura Haro, Alba Lamas i Marta Albets

L'EPS present al Mobile Week Catalunya - Lleida 2022

EPS Professional Gateway. Experiences: Miquel Barberà
Enginyer de patents a Torner Juncosa i Associats (Barcelona)

Xavier Viladegut, ponent de la matèria Transversal EPS 
Professional Gateway. Experiences

Conferència d'Eduard Martín: “Un màster et pot canviar 
la perspectiva: enginyeria en informàtica”

Ponència: La figura del comissari artístic en projectes 
d’art, ciència i tecnologia

L'EPS Company Corner. Boosting professional skills, un espai, físic i temporal, per tal
que les empreses i els estudiants es trobin i es coneguin i comparteixin informació
respecte a oportunitats laborals, possibilitats de fer el TFG, TFM o Pràctiques a
l'empresa, de cursar Formació Dual, si s'escau, etcètera.

10 de maig

Refisa

4 de maig

Alier

5 de maig

GFT

1 JUNY
TalenTech EPS. Recerca en eficiència energètica de l’edificació

3 JUNY
Presentació projectes integradors del GTIDIC

30 JUNY
Orles Acadèmiques de l'EPS a Lleida

JUNY
Matrícula als cursos de la Universitat d’Estiu UdL

Fins al 7 de JUNY 
Matrícula al campus Jove Itinera UdL

Videoconferència: Desenvolupament de dissenys webs 
accessibles
a càrrec d'en David Sabaté i en Xavi Blanch de l'empresa TothomWeb

Ponència: Disseny de sistemes Interactius des d'una 
perspectiva de l'Ésser humà
a càrrec de César Collazos (Universidad de Cauca, Colòmbia)

Taller EPS-ISPROX: Com destacar el teu currículum?
Adreçat a l'alumnat en general i obligatgori per als alumnes 
matriculats a la matèria transversal EPS Professional Gateway. 
Career Counseling

Presentació de la plataforma JobTeaser x UdL
a càrrec Teresa Parache, Cap del Negociat d'Orientació Laboral 
de la Universitat de Lleida 

Alumnes del grau en Enginyeria de l’Energia i 
Sostenibilitat visiten l'empresa Alier

Reunió informativa de PTE – àmbit Industrial al campus 
Igualada UdL

Alumnes del Grau en Enginyeria en Organització
Industrial i Logística visiten l'empresa Comercial Godó

Reunió informativa de les titulacions de grau de 
l'àmbit industrial Lleida

Reunió informativa del Màster en Enginyeria Industrial

Alumnes del Grau en Disseny Digital i Tecnologies 
Creatives redissenyen l'app de Caixa de Guissona
En el marc de les pràctiques de l'assignatura de Disseny de la 
Interacció
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