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Infraestructures
Actualització de la web de l'EPS

Lectura de Tesi Doctoral
Tomàs Pallejà Cabré llegeix la seva tesi doctoral

Butlletí Informatiu Escola Politècnica Superior 

Coincidint amb l’inici del curs acadèmic 
2011-2012, l’Escola Politècnica Superior 
va fer públic el nou disseny de la seva 
pàgina web realitzat des del Grup de 
Recerca en Interacció Persona-
Ordinador (GRIHO) de la UdL.

La mesura respon, sobretot, a la 
necessitat d’actualitzar la web d’acord 
als canvis  produïts  el passat curs 
acadèmic amb la incorporació dels nous 
estudis de Grau, així com a la voluntat 
de l’Escola d’aconseguir una web amb 
criteris de màxima efectivitat, eficiència i 
satisfacció tant pel que fa als usuaris 
interns com externs.

El passat 9 de setembre en Tomàs Pallejà Cabré va realitzar la lectura de la Tesi Doctoral: 
Propuesta de nuevas aplicaciones instrumentales basadas en el análisis de la información 
proporcionada por cámaras y sistema láser, dirigida pel professor de l'Escola Politècnica i 
responsable del Grup de Robòtica, el Dr.Jordi Palacín.

Alumnes
L'EPS inicia el curs 2011-2012 amb les sessions d'acollida

El12 de setembre, es va donar el tret de sortida al 
curs acadèmic 2011-2012 per als nous alumnes de les 
titulacions de Grau de l’Escola Politècnica Superior de 
la Universitat de Lleida. Com ja es habitual, els dos 
primers dies de l’inici del curs es van organitzar les 
sessions d’acollida amb l’objectiu d’aconseguir una 
bona adaptació de l’estudiantat de nou ingrés a la UdL 
i que aquest  pugui  integrar-se en els seus estudis 
amb la màxima eficàcia possible.

Així l’objectiu general de les sessions d’acollida era 
l’adaptació a la universitat a nivell personal, acadèmic 
isocioprofessional i els objectius específics van ser 
conèixer els serveis generals de la UdL i del propi 
centre; conèixer els òrgans de govern i els sistemes 
de participació estudiantil; conèixer els serveis 
d’informació i orientació universitària i conèixer la 
metodologia de treball i d’estudi universitari.

Les sessions d'acollida van ésser organitzades pel 
coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l'Escola, en 
Josep M. Ribó.
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Formació
Presentació dels projectes finals del curs de disseny i programació de videojocs

El Màster en Interacció Persona-Ordinador 
organitza el 16 de setembre la següent 
conferència:

Experiencias reales en el ámbito de la 
IPO. Extensión a pruebas objetivas y 
medidas emocionales y de atención.

A càrrec de Juan José Rodríguez Soler, 
responsable del Dpto. de Experiencia 
Multicanal y Plataformas Digitales de 
Bankinter-Madrid. Representante de la 
sección profesional de AIPO (Asociación 
española de Interacción Persona-
Ordenador).

Conferència
Conferència de MIPO a càrrec de Juan 
J. Rodríguez Soler

El16 de setembre, a la Sala 
de Graus (2.03) de la EPS 
es va dur a terme la 
presentació dels projectes 
finals del cursos bàsics de 
disseny i programació de 
videojocs que va oferir 
Plunge Interactive amb la 
col·laboració de la UdL 
durant els mesos d'estiu 
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En la jornada els alumnes del curs van explicar la seva experiència en el curs i en el 
desenvolupament del seu videojoc, a més de fer una demostració del seu funcionament. Al 
finalitzar cada exposició es van poder formular  preguntes als equips de desenvolupament que 
han fet realitat els jocs per a diferents plataformes: XBOX 360, Windows PC i Windows Phone.
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