
ra  

Estudiants de l’Escola 

Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida 

participen en una cam-

panya que ha iniciat la 

Paeria amb l’objectiu 

d’assessorar 50 famílies, 

25 amb pocs recursos, 

per reduir el seu con-

sum energètic.  

[+ INFO] 

cies de l’Educació de 

la UdL i l’Escola Poli-

tècnica Superior en 

col·laboració amb 

altres institucions i em-

preses, amb l’objectiu 

de potenciar les voca-

cions científiques i tec-

nològiques  

[+ INFO] 

Alumnes de l’EPS participen en un projecte de 

la Paeria d’assessorament a famílies per a la 

reducció del seu consum energètic 
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Els estudiants del 

grau en Enginye-

ria Mecànica, 

Josep M. Martí i i 

Jordi Gomis han 

participat en 

aquests projecte 

sota el tutoratge 

del professor 

Jérôme Barrau 
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1.750 alumnes de Se-

cundària i Batxillerat 

de 25 centres educa-

tius van participar en 

el 13è Mercat de la 

Tecnologia de la UdL, 

una trobada tecnolò-

gica finançada i orga-

nitzada pel Vicerecto-

rat de Recerca de la 

UdL, l’Institut de Cièn-

L’EPS organitza una nova edició del Mercat de 

Tecnologia 

Representants de PIMEC-Lleida visiten l’EPS 

les instal·lacions de 

l’Escola Politècnica 

Superior i l’edifici CREA 

de la Universitat de 

Lleida amb l’objectiu 

de conèixer de prime-

Representants de PI-

MEC-Lleida, van visitar 

ra mà la feina desen-

volupada dels Grups 

de Recerca que en-

globa el Centre de 

Recerca INSPIRES  

http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/17/consum-energetic/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/06/exit-de-participacio-i-alta-qualitat-dels-treballs-en-el-13e-mercat-de-tecnologia-de-lleida/
http://www.pimec.org/ca
http://www.pimec.org/ca
http://www.inspires.udl.cat/?q=en/node/9
http://www.inspires.udl.cat/?q=en/node/9
http://www.inspires.udl.cat/?q=en
http://www.inspires.udl.cat/?q=en


El 

L’EPS va acollir la Tau-

la rodona: L’enginye-

ria Industrial en el sec-

tor hidroelèctric. La 

taula rodona comptà 

amb els següents par-

ticipants: 

Joaquim Llop (Col·legi 

d’Enginyers Industrials 

de Catalunya), Xavier 

Roigé (Saltos del Piri-

neo), Alexandre Serra-

no (Eléctrica Serosen-

se i Juan Gorka Morell 

(Eptisa Ingenieria Ins-

trumentación y Con-

trol) 

[+ INFO] 

participar en dos ta-

llers pràctics: el taller 

MotoStudent a càrrec 

d’en Martí Comellas i 

el Taller de Termogra-

fia a càrrec de na 

Montse Vilarrubí 

Alumnes de 4t d’ESO 

de l’Institut Samuel Gili 

i Gaya van visitar l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior (EPS) on van rebre 

una xerrada per part 

de l’alumne de l’Esco-

la, John Amin i van 

Taula rodona a l’EPS: L’enginyeria industrial en el 

sector hidroelèctric 

del professor i arqui-

tecte Xavier Rodríguez 

Padilla i on van assistir-

hi 20 alumnes. Així ma-

teix l’acte també va 

emmarcar la xerrada 

tècnica. “BIMETICA – 

Desarrollo BIM en el 

mercado español. 

Presentación de la 

Primera BIMEXPO en 

España“ a càrrec 

1a Jornada d’arquitectura Digital a l’EPS 

L’EPS va organitzar la 

1a Jornada d’Arqui-

tectura Digital on, en-

tre altres activitats, es 

va dur a terme l’acte 

de cloenda del 1r Curs 

de Postgrau en dis-

seny i gestió d’entorns 

BIM-REVIT, curs de For-

mació Continua de la 

UdL realitzat a l’Escola 

sota la coordinació 

Saps que ja 

pots matricular-

te a la 3a 

edició del Curs 

de Postgrau en 

disseny i gestió 

d’entorns BIM-

REVIT ? [+INFO] 

Página 2 Escola Politècnica Superior 

del  Sr. Pablo Daniel 

Callegaris Rodríguez, 

CEO de Bimetica.com 

Alumnes de 4t d’ESO de l’INS Gil i 

i  Gaya 

Un moment de la Taula rodona 

celebrada el  passat 19 de maig 

a la Sala de Graus de l’EPS  

La taula rodona 

s’organitza 

conjuntament amb 

Biblioteques UdL en el 

marc de l’Exposició 

“Quan Lleida va 

il·luminar Barcelona. Les 

centrals 

hidroelèctriques” que 

s’exposa fins al 9 de juny 

a la Biblioteca del 

campus de cappont de 

la Universitat de Lleida  

Alumnes de la 1a edició del Curs 

Alumnes del Gili i Gaya visiten l’EPS Vols venir a l’EPS a 

realitzar un taller, el 

crèdit de síntesi o 

rebre una xerrada 

orientativa? 

Contacta  

Alumnes de l’EPS visiten l’empresa GFT 

l’EPS de la UdL, van 

visitar les instal·lacions 

de l’empresa GFT al 

Parc Científic i Tecno-

lògic de Lleida, on van 

Alumnes de l’assigna-

tura d’Organització 

Empresarial de primer 

curs del Grau en Engi-

nyeria Informàtica de 

ser rebuts per en Jo-

sep Ramon Freixanet, 

Director Executiu de 

GFT IT Consulting Llei-

da  

http://www.eic.cat/
http://www.eic.cat/
http://www.eic.cat/
http://www.saltosdelpirineo.com/
http://www.saltosdelpirineo.com/
http://www.serosense.com/
http://www.serosense.com/
http://www.eptisa.com/es/mercados/instrumentacion-y-control/
http://www.eptisa.com/es/mercados/instrumentacion-y-control/
http://www.eptisa.com/es/mercados/instrumentacion-y-control/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/11/enginyeriasector-hidroelectric/
http://www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/A-punt-el-prototip-de-la-UdL-que-competira-a-MotoStudent/
http://web.institutgiligaya.cat/
http://web.institutgiligaya.cat/
http://www.cfc.udl.cat/fc/inscrip_2011/?id=1381&lang=cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Novetats/2016/hidroelectriques/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Novetats/2016/hidroelectriques/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Novetats/2016/hidroelectriques/
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Novetats/2016/hidroelectriques/
mailto:info@eps.udl.cat
http://www.gft.com/es/es/index.html
http://www.parcteclleida.es/
http://www.parcteclleida.es/
http://www.grauinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.grauinformatica.udl.cat/ca/index.html


La EPS UdL ja va cele-

brar una primera edi-

ció de la JCO per a 

Famílies al mes de 

març  [+ INFO] 
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L’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

va participar activa-

ment  a l’International 

Drone Day 2016 que 

es celebrar el passat 

cap de setmana al 

Magical Media i que 

organitzava Lleida 

Drone i RC Drone Ca-

talunya.  

[+ INFO] 

 

Els dies 18, 19 i 20 de 

maig, es celebra a 

Mountain View, Califor-

nia el Google I/O Ex-

tended 2016, congrés 

mundial de desenvolu-

L’EPS present al International Drone Day 

Google I/O extended a l’EPS 

Aquest mes de maig, 

15 famílies de Lleida i 

d’altres indrets com 

Andorra, Tarragona o 

Osca van visitar l’Esco-

la Politècnica Superior 

en el marc de la Jor-

nada de Campus 

Oberts per a les Famíli-

es de la UdL [ + INFO] 

També hi van parti-

cipar els alumnes 

de l’EPS premiats 

amb les beques 

d’estiu de Google 

[+ INFO]  

El professor Juan A. Garriga mostra’n 

el Dron de l?EPS  

Seminaris INSPIRES 

Some results on antiadjacency matrix — Kiki Ariyanti, Universitas (Indonesia) 

Urban green infrastructure and outdoor comfort in urban áreas — Katia Peri-

ni  Università degli Studi di Genova (Italia) 

The Mathematics of “Fracking” - Anthony Peirce The University of British Co-

lumbia (Canadà). 

Mathematical modelling of infections in computer networks — Athithan S., 

SRM University, Kattankulathur, Chennai Area, (Índia) 

 

JCO per a Famílies a l’EPS 

padors de Google. El 

GDG de Lleida, amb 

col·laboració de l’Esco-

la Politècnica Superior 

de la Universitat de Llei-

da, organitza, per tercer 

any consecutiu el Goo-

gle I/O Extended Llei-

da, en concret la trans-

missió de la keynote de 

Google des de els EEUU  

Coneixes el 

Centre de Re-

cerca  

INSPIRES? 

Meetup Lleida developers a l’EPS 

l’Escola Politècnica Su-

perior va acollir el 3r 

L le ida Developers 

Meetup. 30 assistents 

van gaudir aquest cop 

de les xerrades impartides 

per dos desenvolupadors 

a l’empresa GFT  

LLEIDA 

DEVELOPERS 

http://eps.blogs.udl.cat/2016/02/25/jornada-de-campus-oberts-per-a-les-families-a-leps-3/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/13/international-drone-day/
https://events.google.com/io2016/
https://events.google.com/io2016/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/07/jcofamiliesmaig/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/25/beques-estiu-google-2016/
inspires%20udl
http://www.meetup.com/Lleida-Developers/
http://www.meetup.com/Lleida-Developers/
http://www.gft.com/
http://www.meetup.com/Lleida-Developers/
http://www.meetup.com/Lleida-Developers/


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 desenvo-

lupar-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 internacionals  

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 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

- LLEIDA TV.  Programa “Viu l’experiència UdL” dedicat a l’Escola Politècnica Superior  [+ INFO] 

- LO CAMPUS. En record al nostre company Josep Maria Ribó Balust [+ INFO] 

- LO CAMPUS. Projecte de construcció d’un habitatge EARTHBAG a Burkina Faso [+ INFO] 

- FULL D’ENGINYERS. Acreditació Internacional de Graus i Màsters de l’EPS [+ INFO] 

- IEC CATALUNYA. El present i el futur de l’ocupació pertany als anomenats STEM (Científics, 

Enginyers, Matemàtics, experts en Tecnologia) [+ INFO] 

- INFOJOBS-ESADE. Els llocs TIC són els que menys competits quan cerquem feina [+ INFO]  

- MATÈRIA TRANSVERSAL “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional” . Núria Carretero [+ INFO] 

- Sessions informatives als alumnes dels Graus i Màsters de l’EPS 

I AL JUNY A L’EPS ... 

30 JUNY. Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques, curs 2015-16 [+ INFO] 

VI Grau en Arquitectura Tècnica 

IV Màster en Enginyeria Informàtica 

IV Màster en Enginyeria Industrial 

III Grau en Enginyeria Informàtica 

III Grau en Enginyeria Mecànica 

III Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

JUNY. Preinscripció Matrícula als Màsters de l’EPS   

Màster en Enginyeria Informàtica - Modalitat Formació Dual: Reconeixement de crèdits + Contracte laboral 

Màster en Enginyeria Industrial - Modalitat Formació Dual: Reconeixement de crèdits + Contracte laboral 

JUNY.  Matrícula Oberta a la 3a edició del Curs de Postgrau en Disseny i Gestió d’entorns BIM-REVIT [+INFO] 

 

mailto:info@eps.udl.cat
https://www.facebook.com/EPS.UdL/
https://twitter.com/EPS_UdL
https://www.youtube.com/user/PolitecnicaUDL
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/udl-la-nostra-universitat/capitol/udl-viu-l-experiencia-de-l-escola-politecnica
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/02/article-al-periodic-universitari-lo-campus-en-record-den-josep-maria-ribo-balust/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/02/lo-campus-burkina-faso/
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http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/24/els-llocs-tic-son-amb-diferencia-els-menys-competits-quan-cerquem-feina/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/04/08/seminari-inspires-a-carrec-de-la-dra-kiki-ariyanti/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/05/mt-nuria-carretero/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/27/acte-de-lliurament-de-les-orles-academiques-eps-curs-2015-16/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://eps.blogs.udl.cat/2016/05/31/3a-edicio-bim-revit/

