
Estudiants de l’Escola 

Politècnica Superior 

de Lleida, han tornat a 

ser becats amb qua-

tre de les 1.206 be-

ques del programa de 

beques d’estiu de Go-

ogle (Google Summer 

of Code).  En concret, 

es tracta dels alumnes 

Ismael Arroyo, Marc 

González, Ivan Josa i 

Xavi Cobos, que han 

rebut la col·laboració 

de dos alumnes més, 

en Gerard Rovira i en 

David Guiu.  

 

[+ INFO]                   

Alumnes de l’EPS aconsegueixen, per quart any 

consecutiu les cobejades beques d’estiu de  Google  

Universitat de Lleida 
Juliol—Agost  2016 

Núm. 60 Escola Politècnica Superior 

Ja són 13 les beques que han 

aconseguit els alumnes de 

l’Escola Politècnica Superior 

de la Universitat de Lleida des 

de l’any 2013 amb un valor 

total de més de 85.000 $  

Contingut 

Beques Google  1 

CIC 2016 1 

WRO 1 

Exposició ETSA 

(URV) 
2 

Alumnes de l’EPS premiats al “Concurso de 

Ingenieria de Control” del ETSITI de la UNED Madrid 

Benmoussa El Omari i 

en Àlex Josep Pujol 

Garcia, sota la tutorit-

zació del professor 

Ramon Costa Castelló, 

van aconseguir aca-

bar en segona posició 

Els estudiants del Grau 

en Enginyeria Electrò-

nica Industrial i Auto-

màtica de l’Escola 

Politècnica Superior 

(EPS) de la Universitat 

de Lleida (UdL), Ali 

de la seva categoria 

en el “Concurso en 

Ingeniería de Control 

2016 (CIC2016)  

[+INFO] 

L’EPS organitza la 2a edició de la World Robot 

Olympiad a Lleida 

nitat única perquè els 

joves entrin en con-

tacte amb la ciència, 

la tecnologia i l’engi-

nyeria d’una forma 

divertida i innovadora 

amb l’objectiu de fo-

Aquest juliol es va dur 

a terme el 2n torneig 

classificatori de la 

World Robot Olympiad 

Lleida (WRO) de la mà 

de EPS i de l’empresa 

ENGIJOC. Una oportu-

mentar les vocacions 

científiques i tecnolò-

giques en els més jo-

ves  

[+INFO] 

https://www.google-melange.com/
https://www.google-melange.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/beques-estiu-google-2016/
http://www.dia.uned.es/%7Efmorilla/CIC2016/
http://www.dia.uned.es/%7Efmorilla/CIC2016/
http://www.dia.uned.es/%7Efmorilla/CIC2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/12/cic2016/
http://www.wroboto.org/
http://engijoc.com/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/11/la-robotica-i-la-diversi-protagonistes-a-al-2a-edicio-de-la-wro-de-lleida/


 

L’Escola Politècnica 

Superior va ser present 

a la inauguració de 

l’exposició “Glèises en 

Encurnanclinc de vou-

tes Esgarramingades” 

que es pot visitar a 

l’Institut d’Estudis Iler-

dencs fins al proper 2 

d’octubre. 

Sota aquest suggerent 

títol s’amaga el resul-

tat d’una part de la 

tasca docent en la 

formació de l’arqui-

tecte de l’Escola Tèc-

nica Superior d’Arqui-

tectura de la Universi-

tat Rovira i Virgili  

 

[+INFO] 

L’EPS a la inauguració de l’exposició “Glèises en 

Encurnanclinc de voutes Esgarramingades” 

Página 2 Escola Politècnica Superior 

Francesc Giné, director de l’EPS 

a la inauguració de l’exposició a 

l ’IEI  

L’Escola Politècnica 

Superior de la 

Universitat de Lleida 

manté una 

col·laboració 

acadèmica amb 

l’Escola Tècnica 

Superior 

d’Arquitectura de la 

Universitat Rovira i 

Virgili amb el Tronc 

Comú Interuniversitari 

d’Arquitectura 

Tècnica-Arquitectura. 

 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

L’estudi TICJOB del mes de juny mostra un increment del 7% en les ofertes d’ocupació del 

sector TIC [+ INFO] 

 Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2016 [+ INFO] 

 VIA EMPRESA. Dèficit d’alumnes en els estudis d’enginyeria [+ INFO] 

Estudi Randstad. Robòtica, mecatrònica, big data i desenvolupament d’aplicacions mòbils 

són les àrees amb més demanda de professionals  [+ INFO] 

Enquesta de Població Activa. Els informàtics, entre els professionals que tenen les taxes 

d’ocupació més altes  [+ INFO] 

http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-exposa-%E2%80%98gl%C3%A8ises-en-encurnanclinc-de-voutes-esgarramingades%E2%80%99
http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-exposa-%E2%80%98gl%C3%A8ises-en-encurnanclinc-de-voutes-esgarramingades%E2%80%99
http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-exposa-%E2%80%98gl%C3%A8ises-en-encurnanclinc-de-voutes-esgarramingades%E2%80%99
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/22/exposicio-iei/
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://www.eps.udl.cat/estudis/ArquitecturaTecnica-Arquitectura.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/04/lestudi-ticjob-delmes-de-juny-mostra-un-increment-del-7-en-les-ofertes-docupacio-del-sector-tic/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/15/barometre-del-sector-tecnologic-a-catalunya-2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/21/via-empresaenginyers/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/30/estudi-randstad-robotica-mecatronica-big-data-i-desenvolupament-daplicacions-mobils-son-les-arees-amb-mes-demanda-de-professionals/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/els-informatics-entre-els-professionals-que-tenen-les-taxes-docupacio-mes-altes/


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat envers les necessitats de 

l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investigadora i una ràtio que 

permet un tracte personal, directe i permanent amb els estudiants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin participar en projectes 

capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industrial i l’arquitectura.  

L’estada en empreses garanteix una formació pràctica i l’adquisició d’experiència professional necessària 

per desenvolupar-se en el món laboral i facilitar l’accés a un lloc de treball. 

L’Escola Politècnica Superior aposta fortament per la mobilitat acadèmica a altres centres nacionals i in-

C. Jaume II, 69 

Campus de Cappont 

25001 Lleida 

Telèfon: +34 (00) 973 702 700 

Fax: +34 (00) 973 702 702 

E-mail: info@eps.udl.cat 

+34 638 086 190 

I AL SETEMBRE A L’EPS ... 

2 SETEMBRE: Lectura Tesi Doctoral. Cristina Prieto Ríos  [+ INFO] 

5 SETEMBRE:  Symposium on planar vector fields [+ INFO] 

7 SETEMBRE:  Beca EPS de suport i atenció a persones amb necessitats especials [+ INFO] 

12 SETEMBRE:  Jornada d’acollida al nou estudiantat  [+ INFO] 

15 SETEMBRE: Beques Col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs 2016-17 [+ INFO] 

22 SETEMBRE:  Premis acadèmics AECOC [+ INFO] 

28 SETEMBRE:  Ajuts a la promoció de l’excel·lència per estudiar un màster oficial a l’EPS [+INFO] 

30 SETEMBRE: Beques del Centre de Recerca INSPIRES  [+ INFO] 

 

MATRICULACIÓ  

 

6 SETEMBRE 

Estudiants que NO són de nou accés als graus i han de matricular assignatures que tenen limitació de places: 

- Assignatures optatives de tots els graus 

- Assignatures del primer i segon curs del Grau en Enginyeria Mecànica i del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

- Estudiants de la doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i en Administració i Direcció d'Empreses 

 

7—11 SETEMBRE 

- Estudiants que NO són de nou accés als graus i NO han de matricular assignatures amb limitació de places  

- Estudiants que NO són de nou accés als Màsters  

 

21—13  SETEMBRE 

- Estudiants admesos als Màsters en el segon termini de preinscripció  

 

27 SETEMBRE 

- Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció al setembre  

mailto:info@eps.udl.cat
https://www.facebook.com/EPS.UdL/
https://twitter.com/EPS_UdL
https://www.youtube.com/user/PolitecnicaUDL
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/lectura-tesi-doctoral-cristina-prieto-rios/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/symposium-planar-vector-fields/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/13309/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents/sbEPS.pdf
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/beques-departaments/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/07/14/convocatoria-oberta-als-premis-academics-aecoc/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/08/29/ajuts-promocio-master/
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html
http://www.eps.udl.cat/docs/secretaria/matricula/actual/Calendari_matricula.html

