
De fet, el grau en Engi-

nyeria Informàtica és 

el primer grau de la 

UdL que obté aques-

ta  qualificació, men-

tre que el màster en 

Enginyeria Informàtica 

és el segon màster de 

la UdL que obté 

aquesta qualificació. 

A nivell de Catalunya 

l’Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

tat de Lleida s’ha con-

vertit en l’únic Centre 

que assoleix l’acredi-

tació d’excel·lència 

en totes les titulacions 

d’una mateixa branca 

(grau i màster).  

[+ INFO]                   

El passat mes de no-

vembre l’Escola Poli-

tècnica Superior de la 

Universitat de Lleida 

va rebre les visites dels 

tres comitès d’acredi-

tació de l’Agència de 

Qualitat Universitària 

(AQU) per cadascuna 

de les branques im-

partides a l’Escola

(Edificació, Enginyeria 

Informàtica i Enginye-

ria Industrial), junta-

ment amb els comitès 

de l’agència d’acre-

ditació internacional 

ASIIN per tal d’obtenir 

els segell europeu Euro

-Inf, pel cas de les titu-

lacions de la branca 

d’Informàtica, i Eur-

ACE, pel cas de les 

titulacions de la bran-

ca d’industrial.           

[+ INFO] 

Aquest mes de març 

es va rebre l’informe 

definitiu elaborat pel 

comitè d’AQU referent 

a la resolució de les 

titulacions de la bran-

ca Informàtica, amb 

el resultat d’ACREDITAT 

AMB EXCEL·LÈNCIA per 

a les titulacions de 

Grau en Enginyeria 

Informàtica i Màster 

en Enginyeria Informà-

tica, essent aques-

ta  la  màxima  qualifi-

cació possible. 

En aquest sentit, cal 

remarcar que sola-

ment el 7% del graus i 

el 12% dels màsters 

acreditats per AQU 

fins al moment, han 

obtingut aquesta  va-

loració d’excel·lència. 

Acreditació amb Excel·lència del Grau i 
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Solament el 7% del graus 

i el 12% dels màsters 

acreditats per AQU fins 

al moment, han obtingut 

aquesta  valoració d’ex-

cel·lència 

 

A nivell de Catalunya 

l’EPS és l’únic Centre 

que assoleix l’acredita-

ció d’excel·lència en 

totes les titulacions d’u-

na mateixa branca 
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Alumnes del Màster en 

Enginyeria Informàtica 

de l’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

(UdL) van reali-

tzar  una visita al Parc 

Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Llei-

da (PCiTAL) on van ser 

rebuts pel gerent del 

Parc, el Sr. Josep Clo-

tet, van participar en 

la ponència 

“Analizando el merca-

do de precios y apli-

caciones TIC. Caso 

Mercolleida” i van po-

der visitar, de la mà 

del Sr. Andreu Ibáñez, 

algunes de les ins-

tal·lacions del Parc 

com ara el Liquid Ga-

laxy Lab i el Lleida Dro-

ne Lab, amb els que 

l’EPS manté estretes 

relacions de 

col·laboració.  

[+INFO] 

Joan I. Rosell i Montse-

rrat Vilarrubí; Taller de 

Drons a càrrec del 

professor Juan A. Ga-

rriga; Taller d’Interac-

ció amb Biosensors a 

càrrec del profesor 

Jordi Virgili.  

Alumnes de 3er d’ESO 

del Col·legi Episcopal 

de Lleida van desen-

volupar al març el seu 

Treball de Síntesi a 

l’EPS de la següent 

forma: Xerrada EPS; 

Visita a les ins-

tal·lacions de l’EPS ; 

Taller de Termografia 

a càrrec del professor 

Alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica 

visiten el PCiTAL 

Alumnes del Col·legi Episcopal realitzen el seu Treball 

de Síntesi a l’EPS 

El taller es va adreçar 

als alumnes de tercer 

curs d’ESO i l’objectiu 

era comprendre millor 

el concepte de vector 

i força aplicada sobre 

un objecte, així com el 

funcionament de dife-

rents mecanismes 

com ara les politges. 

 

Projecte Sinergia. Taller de Forces i Politges  

El passat dia 8 de 

març, es va realitzar a 

l’institut la Mitjana de 

Lleida un taller de For-

ces i Politges a càrrec 

del professor de l’EPS i 

Vicerector de Planifi-

cació, Innovació i Em-

presa de la UdL, Fe-

rran Badia Pascual 

sota la coordinació de 

la professora de l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior Susana Maza. 

Aquest taller 

s’emmarca en el 

conjunt d’activitats 

del conveni de 

col·laboració 

“SINERGIA” que es 

duu a terme entre 

ambdues 

institucions. [+INFO] 
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Podeu veure totes les 

imatges del Crèdit de 

Síntesi AQUÍ 

El  professor Ferran Badia amb el 

grup d’estudiants de l’INS la 

Mitjana de Lleida 

La professora Montse Vilarrubí 

amb els alumnes del Col·legi 

Episcopal  

Alumna del Màster en Enginyeria 

Informàtica de l’EPS de la UdL al  

Liquid galaxy LAB 

Coneixes la FORMACIÓ 

DUAL del Màster en 

Enginyeria Informàtica 

de l’Escola Politècnica 

Superior? 
 

La Formació dual es basa en el 

principi de complementarietat 

dels aprenentatges en un 

entorn acadèmic i en un 

entorn professional. L’estudiant 

és converteix en l’aprenent 

que estudia. És una modalitat 

de formació que es realitza en 

alternança entre la universitat i 

l'empresa. 

 

[+ INFO] 

http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.parcteclleida.es/
http://www.parcteclleida.es/
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https://photos.google.com/share/AF1QipOn3cPU_s7-O46uoSFrho3WbTq2cxRi5Wtx3O3rStKEMm63Y7OGpmVxTyLsHXHNuA?key=bmRyMGtzbjluU0ZIVzNpLXBpMXVCSHJGTnJhcTFR
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/pla-formatiu/FormacioDual/Formacio-Dual.html
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Aquest mes de març 

es va organitzar la 

Gran Final FIRST LEGO 

League (FLL) Espanya,  

El torneig classificatori 

de Lleida va classificar 

2 equips per aquesta 

gran final: The Re-

bbish de l’Institut Els 

Planells d’Artesa de 

Segre i Mullarero’s Te-

am del Col·legi santa 

Ana de Fraga [+ INFO] 

Tots dos equips van 

quallar una meritòria 

actuació durant la 

Jornada i el seu esforç 

i treball es va veure 

recompensat en for-

ma de Premis: 

L’equip Mullarero’s 

Team  va guanyar el 

2n premi a la Presen-

tació, mentre que l’e-

quip The Re-bbish as-

solia el 2n Premi al Dis-

seny Mecànic 

güent programa: 

19.00 – Benvinguda i 

presentació de la ses-

sió 

19:30 – Introducció a 

la programació de 

El passat mes de març 

de març es va dur a 

terme el 2n Meetup 

de gent interessada 

en el desenvolupa-

ment de software a 

Lleida d’acord al se-

videojocs amb Unity, a 

càrrec de Xavier Arias, 

CTO de Plunge Inter-

active. 

20:30 – Call for talks! 

21:00 – Fi del Meetup 
[+INFO] 

Els equips de la FLL Lleida aconsegueixen premis a la 

Gran Final FLL España 

2n Meetup Desenvolupadors de Software a Lleida 

ció de l’assemblea 

general del VII Con-

grés Estatal de RITSI 

(Reunión de Estudian-

tes de Ingenierías Téc-

nicas y Superiores en 

Informática), que se 

celebrà a la Universi-

dad de Alcalá de He-

nares i, posteriorment 

es realitzà el congrés 

RITSI a la Universidad 

Autónoma de Madrid 

on es van superar els 

mil participants inscrits. 

[+ INFO] 

Assemblea general del VII Congrés Estatal de 

RITSI 

Raúl Marín i Tatiana 

Vilalta, Coordinador i 

Tresorera respectiva-

ment del Consell de 

l’Estudiantat de l’Esco-

la Politècnica Superior 

de la UdL van partici-

par aquest mes de 

març en la inaugura-

Saps que és la FLL? 

Saps que a Lleida 

l’Escola Politècnica 

Superior de la UdL 

n’ha organitzat 

aquest any la 5a 

edició? 

Informa’t AQUÍ 

l ’Escola Pol i tècnica Superior  de la 

Univers i tat  de Lleida acol l i rà la 

celebració de l ’assemblea XLVI  i  el  

8è Congrés RITSI  se celebrar ia a 

Barcelona, al  t ractar -se d’una 

candidatura conjunta amb la Uni-

vers i tat  Autònoma de Barcelona.  

 

 

 

El Meetup  

l’organitza  

LLEIDA DEVELOPERS 

Vols conèixer-los? 

Xerrades informatives Màsters EPS 

matives seobre l’ofer-

ta de Màsters de l’EPS 

als alumnes de Grau 

El passat mes de març 

es van organitzar di-

verses xerrades infor-

del centre 
[+INFO]  [+INFO] 

http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
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http://www.meetup.com/Lleida-Developers/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/reunio-informativa-del-master-en-enginyeria-industrial-2/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/03/07/reunio-informativa-master-en-enginyeria-informatica/


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 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

La FIRA TREBALL UdL evidència una gran demanda d’informàtics i enginyers [+ INFO] 

Se busca programador. Article de EL PAÍS—8 de març de 2016 [+ INFO] 

Lluís Mas, guanyador de Taekwondo als Campionats de Catalunya Universitaris [+ INFO] 

 

I A L’ABRIL A L’EPS ... 

4 ABRIL: MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. L’estudi d’arquitectura fl_estudi a càrrec d’en Frederic Lorente [+ INFO] 

4 ABRIL: MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. El Sincrotró Alba a càrrec d’en Sergi Blanch  [+ INFO] 

7 ABRIL: Prova Cangur de Matemàtiques [+ INFO] 

7 ABRIL:  Mercat de Tecnologia EPS-UdL a Pont de Suert  [+ INFO] 

7 i 8 ABRIL: Seminari INSPIRES (Digital Possessions), HCI Class i UDC Class  a càrrec de Siân Lindley [+ INFO] 

8 ABRIL: 5è Sopar d’Antics Alumnes, PDI i PAS de l’EPS [+INFO] 

 Lliurament Premi Alumni EPS 2015  [+INFO] 

 Lliurament Distinció Docent EPS “Joan Gimbert” 2015  [+INFO] 

 Lliurament Premis als Millors Expedients Acadèmics EPS. Curs 2014-15  [+INFO] 

 Lliurament Premi AETI 2015   [+INFO] 

15 ABRIL: Mercat de Tecnologia EPS-UdL a La Pobla de Segur [+ INFO] 

18 ABRIL: MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”. L’experiència GFT IT Consulting S.L.U. Josep Ramon Freixanet Casas  

20 ABRIL : L’EPS a la III Jornada CTM a l’INS Maria Rúbies de Lleida  [+ INFO] 

25 ABRIL: MT “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”.  Josep Maria Piqué. Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial La Salle  

25 ABRIL: Fi termini presentació fotografíes a FotoMath 2015/16  [+ INFO] 
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