
 

L’Escola Politècnica 

Superior de la UdL va 

assessorar a represen-

tants de la Escuela Su-

perior de Informática 

de la Universidad de 

Castilla-La Mancha i 

de la Escuela Politéc-

nica Superior de la 

Universidad Autóno-

ma de Madrid sobre la 

Modalitat en Formació 

Dual del Màster en 

Enginyeria Informàti-

ca, pioner a l’Estat Es-

panyol. 

Partners internacionals del projecte europeu 

Tempus assessorats per l’EPS 

Universitat de Lleida 
Octubre  2016 

Núm. 62 Escola Politècnica Superior 

Sabies que el Màster en 

Enginyeria Informàtica de 

l’EPS està acreditat amb 

excel·lència per l’AQU 

Catalunya i internacional 

ment amb el segell Euro-
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l’Estudiantat (CE) de 

l’EPS en col·laboració 

amb el vicerectorat 

d’Estudiantat de la 

UdL, la Càtedra San-

tander d’Emprenedoria 

Universitària i la prò-

pia Escola Politècnica. 

[+ INFO] 

Aquest mes d’octubre 

es va dur a terme a 

l’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

(UdL) la segona  Jor-

nada En3UdL enginee-

ring · enthusiasm · en-

trepreneurship, orga-

nitzada pel Consell de 

L’EPS assessora sobre la Formació Dual del Màster 

en Enginyeria Informàtica a l’UCLM i la UAM 

L’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

(UdL) va rebre una 

delegació dels part-

ners internacionals del 

projecte europeu Tem-

pus “Bosnia-

Herzegovina (BiH) 

Qualifications Fra-

mework for Higher 

Education” amb l’ob-

jectiu de donar-li su-

port i impulsar la re-

forma estructural del 

sistema d’educació 

superior de Bòsnia i 

Herzegovina, en el 

Marc Europeu de Qua-

lificacions (QF-

EHEA). 

-la de primera mà per 

tal d’impulsar la im-

plementació de les 

acreditacions a les se-

ves universitats. 

[+ INFO] 

Jornada En3UdL a l’EPS 

http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/21/en3udl-a-eps/
http://www.consell-eps.udl.cat/en3udl/
http://www.consell-eps.udl.cat/en3udl/
http://www.consell-eps.udl.cat/en3udl/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/17/projecte-tempus/
http://www.eps.udl.cat/info_sobre/Qualitat/Garantia_de_Qualitat.html


 

John Amin, alumne 

del Grau en Enginye-

ria Electrònica Indus-

trial i Automàtica de 

l’Escola Politècnica 

Superior  va enlairar-

se aquest mes amb 

destinació Silicon Va-

lley com a guanyador 

del programa “Joves 

amb idees” del centre 

Yuzz Lleida i la Càte-

dra Santander d’Em-

prenedoria de la UdL. 

 

[+INFO] 

John Amin, camí de Silicon Valley 
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3a edició del Postgrau en disseny i gestió d’entorns 

BIM-REVIT a l’EPS 

Jornada de Realitat Virtual a l’EPS 

sota la coordinació del 

professor i arquitecte 

Xavier Rodríguez 

Padilla. 

Els sistemes i entorns 

de treball BIM son 

una eina fonamental 

A principis d’octubre 

es va iniciar, a l’Esco-

la Politècnica Superior 

de la UdL, la 3a edició 

del Postgrau en Dis-

seny i gestió d’entorn 

BIM-REVIT (2D/3D) 

en el present i futur del 

sector de l’arquitectura i 

l’enginyeria actuals, tant 

en el procés de disseny 

com en el procés d’exe-

cució. 

Màster en Enginyeria 

Informàtica i l’empre-

sa Game Troopers – 

Starloop Studios amb 

l’objectiu de realitzar 

un test del joc Overkill 

VR, un shooter ambi-

entat en un futur post 

apocalíptic, amb les 

noves HTC Vive. 

Els estudiants de l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior interessats en el 

món de la Realitat 

Virtual i dels Video-

jocs en general van 

gaudir d’una jornada 

de Realitat Virtual 

gràcies a la iniciativa 

del professorat del 

L’activitat serveix a 

Starloop Studios i Game 

Troopers per aconseguir 

feedback amb els futurs 

usuaris del joc amb l’ob-

jectiu de cercar errades/

bugs inesperats, deter-

minar els punts forts i 

febles del joc, testar la 

dificultat de la mecànica 

del joc, etcètera. 

Lectura Tesi Doctoral de Lídia Navarro Farré 

buildings through 

phase change materi-

als (PCM) incorpora-

tion for heating and 

cooling purposes, diri-

Aquest mes d’octubre 

es va llegir la Tesi 

Doctoral de na Lídia 

Navarro Farré: Ther-

mal energy storage in 

gida per la Dra. Luisa F. 

Cabeza Fabra i el Dr. 

Albert Castell Casol 

http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologiesyuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologiesyuzz-lleida/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/21/john-amin-yuzz-lleida/
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://gametroopers.net/
http://starloopstudios.com/#home


Training School del Projecte INNOSTORAGE a l’EPS 
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L’EPS copa els premis Concurs IDEA 

convoquen la Univer-

sitat de Lleida, l’Ajun-

tament d’Alcarràs i 

GLOBALleida per 

impulsar la creació 

d’empreses innovado-

res i/o basades en co-

neixement tecnològic 

promogudes per estu-

diants, graduats o in-

vestigadors en forma-

ció. 

John Amin, graduat 

d’Enginyeria Electrò-

nica, Industrial i Auto-

màtica  i Joan Fol-

guera, graduat en Ad-

ministració i Direcció 

d’Empreses, han estat 

premiats amb els 

4.000 euros del pro-

jecte guanyador de la 

tercera edició del 

Concurs Idea que 

ment” en el marc de 

INNOSTORAGE, un 

projecte en el que par-

ticipa el GREA basat 

en l’emmagatzematge 

tèrmic eficient (TES) 

d’energia tèrmica per 

a l’estalvi energètic 

Els dies 24, 25 i 26 

d’octubre el Grup de 

Recerca GREA Inno-

vació Concurrent va 

organitzar la 3a edició 

de la Training School 

“Experimental appa-

ratus for measure-

utilitzant materials de 

canvi de fase (PCM).  

L’EPS visita les instal·lacions del Centre CIFO Lleida 

En John i en Joan ja van 

ser premiats pel centre 

Yuzz Lleida en el seu pro-

grama “Joves amb idees” 

gràcies al mateix  projecte 

[+ INFO] 

El segon premi ha recaigut 

en Oriol Liarte i Adrià 

Mateo, estudiants del 

Màster en Enginyeria In-

dustrial, i Joel Rosell, 

estudiant del grau d’ADE-

pel projecte Omnisurface, 

l’estalvi del benestar.  

CIFO Lleida a fi de 

conèixer de primera 

mà  els seus tallers i 

estudiar, si s’escau, la 

Una representació del 

professorat de l’EPS) 

va visitar el passat 21 

d’octubre el centre 

viabilitat d’una possible 

col·laboració. 

L’EPS amb els 60 anys del naixement de la IA 

tiu, un grup de cientí-

fics va establir el con-

cepte i va imaginar el 

que seria aquesta nova 

disciplina. 

Fa 60 anys, va néixer 

el terme Intel·ligència 

Artificial (IA), a l’Es-

cola d’Estiu d’In-

tel·ligència Artificial 

del Dartmouth Colle-

ge (EUA). Aquell es-

A Lleida, l’organització 

dels actes de celebració del 

60è aniversari comptarà 

amb la col·laboració del 

Grup de Recerca en In-

tel·ligència Artificial de la 

UdL, format per membres 

del Departament d’Informà-

tica i Enginyeria Industrial 

de l’EPS de la UdL 

http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://yuzz.org.es/yuzz-lleida/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/06/21/invelontechnologies-empresa-dun-alumne-de-leps-guanyadora-del-centre-yuzz-lleida-amb-el-projecte-duna-protesi-bionica-3d/
http://www.innostorage.eu/index.php
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4975
http://ccia.udl.cat/index.php?
http://ccia.udl.cat/index.php?
http://ccia.udl.cat/index.php?


Focus Group per als alumnes del MEINF de l’EPS 
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Reunió del Consell Assessor de Formació de 

InpathTES a l’EPS 

El grup de recerca 

GREA Innovació Con-

current, dirigit per la 

catedràtica Dra. Luisa 

F. Cabeza coordina el 

projecte Europeu In-

PathTESdel progra-

ma Horitzó 2020. 

El dies 27 i 28 d’octu-

bre de 2016 es va dur 

a terme la primera 

reunió del Consell 

Assessor de Forma-

ció (TAB) en el marc 

de la quarta reunió 

general del projecte 

InPathTES. 

van participar en una 

sessió de focus group 

pròpia. L’objectiu d’a-

questa sessió és reco-

llir informació dels 

Alumnes del Màster 

d’Enginyeria Informà-

tica (MEINF) de l’Es-

cola Politècnica Supe-

rior (EPS) de la UdL 

usuaris sobre les idees de 

negoci dels grups de tre-

ball del màster.  

L’EPS a l’assemblea general ordinària de RITSI 

 

(Reunión de Ingenieri-

as Técnicas y Superio-

res de Informática), 

que es realitza a  l’Es-

cola d’Enginyeria In-

formàtica de Ciutat 

Representants del 

Consell de l’Estudian-

tat de l’EPS de la UdL 

van participar a 

l‘Assemblea General 

Ordinària de RITSI 

Real. Aquest esdeveni-

ment reuneix a represen-

tants d’estudiants d’Engi-

nyeria Informàtica provi-

nents de diferents univer-

sitats espanyoles. 

L’EPS coorganitza una Jornada sobre el BCE 

tat de Dret, Economia 

i Turisme de la 

UdL,  l’Escola Poli-

tècnica Superior de la 

UdL i El Banc Central 

Europeu.  

L’acte central de la 

Jornada va ser la con-

ferencia del Sr. Magí 

Clavé i Badia, sots 

director general del 

El passat 28 d’octu-

bre de 2016 es cele-

brà, a la sala de juntes 

de la Facultat de Dret, 

Economia i Turisme 

de la Universitat de 

Lleida (Jaume II, 73) , 

una Jornada Tècnica 

sobre el Banc Cen-

tral Europeu coorga-

nitzada per La Facul-

BCE (àrea de sistemes 

d’informació): “El BCE. 

La unió monetària, la ges-

tió de la crisi i el procés 

d’unió bancària. 

http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterinformatica.udl.cat/ca/index.html
http://www.inpathtes.eu/


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-

ternacionals  

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 NOVEMBREA L’EPS ... 

16 NOVEMBRE. Segona edició de la World Wide EPS Meeting. Trobada internacional d’universitats [+ INFO] 

Concurs de Solucions Innovadores Placo [+ INFO] 

INDRA i FUNDACIÓ UNIVERSIA. Ajuts a projectes de recerca en tecnologies accessibles per a persones amb discapacitat 

[+ INFO] 

Seminari IPWCA: Pneumatic solid waste collection [+ INFO] 

Crida voluntaris per a la FIRST LEGO LEAGUE del 25 de febrer de 2017 [+ INFO] 

FINS al 15 NOVEMBRE:  Ajut s a l’habitatge i el desplaçament per a estudiants de la UdL, curs 2016-17 

Consultar bases a http://www.udl.es/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/ 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

SEMINARI DE TEORIA DE NOMBRES A L’EPS [+ INFO] 

EL PAÍS. Elles també valen per enginyeres (però fugen) [+ INFO] 

TICJOB. Indicadors d’ocupació TIC del tercer trimestre 2016 [+ INFO] 

 VíDEO “MUJER Y INGENIERÍA” [+ INFO] 

Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l’EPS a la Borsa de Treball UdL [+ INFO] 
 

mailto:info@eps.udl.cat
Segona%20edició%20de%20la%20World%20Wide%20EPS%20Meeting.%20Trobada%20internacional%20d’universitats
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/11/placo/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/24/projectesrecerca/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/26/ipwca/
https://flllleidablog.wordpress.com/voluntariat/
http://www.udl.es/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/04/seminari-de-teoria-de-nombres-a-leps/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/20/elles-tambe-valen-per-a-enginyeres-pero-fugen/
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/27/ticjob-3r-trimestre-2016/
https://youtu.be/-WuzSLnmfOY
http://eps.blogs.udl.cat/2016/10/07/ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-l%e2%80%99eps-a-la-borsa-de-treball-de-la-udl/

