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PDI
Roberto García, finalista a la “IV Edición de los Premios ME UNIVERSIA a la iniciativa OCW 2010″

Premis i Concursos

Lliurament dels premis del I Concurs Fotogràfic EPS

Butlletí Informatiu Escola Politècnica Superior 

El professor de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 
Roberto García González, ha quedat finalista a la IV Edición de los 
Premios  ME-UNIVERSIA a la iniciativa OCW 2010, amb l’assignatura: 
Enginyeria  de Software 3, que s’imparteix en el Grau d’Enginyeria 
Informàtica i en el Màster en Enginyeria de Programari Lliure.

Aquests premis són una iniciativa que pretén promoure i premiar la 
difusió en obert dels materials docents, estructurats en assignatures, 
que utilitzen els professors a les universitats espanyoles. S’adreça a 
professors o grups de professors que hagin publicat, en el lloc OCW de 
la seva universitat i enllaçat a OCW - Universia,

 l’assignatura corresponent a un dels plans d’estudis de grau o postgrau 
oficials vigents a la seva universitat.

El Vicerectorat de Campus impulsa el projecte coordinat pel servei de 
Biblioteca i Documentació. De moment, 1o assignatures de l’Escola 
Politècnica Superior i de la Facultat de Dret i Economia s’han sumat a 
aquesta iniciativa.

Divendres, 15 de juliol, en el marc de la Junta 
d’Escola, es portar a terme l’acte de lliurament dels 
premis del I Concurs FotogràficEPS:  ExPoSició 
2011.

Cal recordar que el jurat del concurs format per en 
X. Goñi, en M. Carrera i na M. Moltó, va decidir 
premiar, en aquesta primera edició, les obres:
1r premi
Títol: A l’espera de l’inici d’una nova jornada
Autor: Xavier Palacín
Premi: NetBook Acer Aspire One
2n premi
Títol: Borne on Brain built with hands
Autor: Adolf Izquierdo
Premi: Lector eBokk Grammata Papyre 6.1
3r premi
Títol: Edifici singular
Autor: Fernando Guirado
Premi: IPOD Nano 8Gb Graphite YPT

L’acte de lliurament dels premis va comptar amb la participació de tots els guardonats, que van rebre de mans dels 
tres membres del jurat els seus corresponents premis i van explicar breument el procés de creació/captació de les 
seves obres a tota la comunitat de l’Escola que va assistir a l’acte.



  

Matrícula

Matriculació juliol EPS 2011

Treball

L'EPS, segon centre de la UdL amb més ofertes 
en la Borsa de Treball 

L’Ajuntament de lleida va presentar el passat 28 de 
juliol, FarmaLleida, un servei d’informació sobre les 
farmàcies de guàrdia obertes per als smart phones 
d’Apple, que ha ideat l’empresa lleidatana USE IT.

Use-it és una start-up sorgida de la Universitat de 
Lleida, en concret del grup Griho de l’Escola 
Politècnica Superior. Està formada per 4 joves 
emprenedors i enginyers informàtics. La firma se 
centra en la innovació i està especialitzada en 
aplicacions mòbils, usabilitat i creació de pàgines 
web.l

Empresa

Ex alumnes de l'EPS (USE-IT) presenten una 
nova aplicació Iphone de farmàcies de Lleida

Al igual que els darrers 
anys, la matriculació 
d’alumnes que volen 
estudiar en primera opció 
algun dels estudis que 
ofereix la UdL ha 
augmentat respecte al 
curs 2010-2011. La UdL 
te assignats per aquest 
curs 2011-2012 , 2244 
alumnes (103 alumnes 
més que el curs anterior) 
d’un total de 13597 
sol·licituds, enfront les 
13320 del curs passat.

Pel que fa a l’Escola 
Politècnica Superior cal 
destacar que, tant el 
Grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automatica com el Grau 
en Enginyeria de 
l’Edificació omplen totes 
les places, mentre que el 
Grau en Enginyeria 
Mecànica i el Grau en 
Enginyeria Informàtica, a 
l’espera dels estudiants 
assignats al setembre, 
omplen el 78,75% i el 
90%, respectivament.
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La Borsa de Treball de la Universitat de Lleida va 
registrar l’any 2010 un fort increment en el nombre 
d’usuaris. Si en el 2009 hi havia 196 usuaris inscrits, 
en el 2010 aquesta xifra va augmentar fins als 290 
incscrits, el que suposa un increment del 47%.

Pel que fa a les ofertes de treball, l’any 2010 la Borsa 
de Treball de la UdL va rebre 574 sol·licituds, per part 
de més de 200 empreses,  amb l’objectiu de cercar 
treballadors entre els estudiants universitaris d’últims 
cursos.

Cal destacar que les ofertes d’ocupació destinades 
als futurs titulats de l’Escola Politècnica Superior van 
suposar un 21,42% del total, el que suposa 122 
ofertes laborals concretes. Amb aquestes dades, 
l’EPS es situa com el segon centre de la UdL amb 
més ofertes de treball, darrera de l’ETSEA.
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