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L’EPS lliura l’orla acadèmica a 128 nous titulats 

de les Orles Acadè-

miques de l'Escola 

Politècnica Superior 

de la Universitat de 

Lleida. En concret 

van rebre l'orla 128 

La Sala Ricard Vi-

nyes de La Llotja  - 

Palau de Congres-

sos de Lleida, va 

acollir ahir dijous, 

l'acte de lliurament 

nous enginyers i ar-

quitectes tècnics. 

Va presidir l'acte el 

vicerector de la Uni-

versitat de Lleida, el 

Sr. Francisco García i 

va apadrinar als es-

tudiants de les dife-

rents titulacions la 

Sra. María Mala-

xechevarria Grande, 

directora general de 

Sostenibilidad de En-

desa. 

[+ INFO] 

L’EPS oferirà una doble titulació pionera 

d’arquitecte i aparellador 

dor i arquitecte gràci-

es a que els alumnes 

de segon curs del 

Grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació 

de l’EPS  ja podran 

cursar simultàniament 

L’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la 

Universitat de Lleida 

(UdL) impartirà con-

juntament amb l'Es-

cola Tècnica Superi-

or d'Arquitectura de 

la Universitat Rovira i 

Virgili (Reus), una do-

ble titulació integra-

da, pionera a l'Es-

tat,  que permetrà 

obtenir en cinc anys 

els títols d'aparella-

matèries de la carre-

ra d'Arquitectura que 

imparteix la Rovira i 

Virgili. 

[+ INFO] 

Històric  

Orles  

acadèmiques 

EPS 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-viu-un-fantastic-i-emotiu-acte-de-lliurament-dOrles-Academiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-oferira-una-doble-titulacio-pionera-de-5-anys-daparellador-i-arquitecte/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/alumnes/orles-academiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/alumnes/orles-academiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/alumnes/orles-academiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/alumnes/orles-academiques/


 

Passió per la robòtica en la 3a edició de la 

World Robot Olympiad de Lleida 
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La World Robot 

Olympiad de 

Lleida arriba ja 

a la seva 3a 

edició 

 

[WRO 2a edició] 

[WRO 1a edició] 

piad Lleida (WRO) de 

la mà de de l'empresa 

ENGIJOC i l'Escola Poli-

tècnica Superior (EPS) 

de la Universitat de Llei-

da (UdL). Una oportuni-

tat única perquè els 

L'Auditori del CCCT de 

la Universitat de Lleida 

(UdL) va acollir aquest 

mes de juny el 3r tor-

neig classificatori de 

la World Robot Olym-

joves entrin en contacte 

amb la ciència, la tec-

nologia i l'enginyeria d'u-

na manera divertida i 

innovadora en l'àmbit 

d'una experiència de 

caràcter internacional 

amb l'objectiu de fo-

mentar les vocacions 

científiques i tecnològi-

ques en els més joves.  

 

[+ INFO] 

Lleida (UdL), ha estat 

el guanyador del pre-

mi Enginy 2017 amb 

un treball sobre un 

“Estudi mecànic d’un 

sistema fotovoltaic 

integrat en façana 

veneciana”. 

El Treball de Final de 

Grau de Domènec, 

Adrià Domènech, Gra-

duat en Enginyeria Me-

cànica de l’Escola Poli-

tècnica Superior (EPS) 

de la Universitat de 

que ha estat tutoritzat 

pel professor del Grau 

d’Energia Mecànica 

de l’EPS, Daniel Chemi-

sana. 

[+ INFO PREMI] 

[+ INFO LLIURAMENT] 

Adrià Domènech, guardonat amb el premi 

Enginy 2017 

Projecte Sinergia. L’EPS realitza un taller de 

Drons als alumnes de l’INS La Mitjana 

El Premi ENGINY 

arriba  a la seva 15a 

edició 

 

Ara pots recordar 

tots els premiats en 

aquest  

 

HISTÒRIC 

l’Escola Politècnica 

Superior i cap del Pro-

jecte Sinergia, Susana 

Maza. 

Aquest taller s’emmar-

ca en el conjunt d’ac-

tivitats del conveni de 

c o l · l a b o r a c i ó 

Alumnes  de l'institut La 

Mitjana de Lleida han 

visitat les instal·lacions 

de l'Escola Politècnica 

Superior de la UdL per 

participar en un taller 

de drons a càrrec del 

professor Juan A. Gar-

riga, sota la coordina-

ció de la professora de 

“SINERGIA” que es duu 

a terme entre ambdu-

es institucions. 

[+ INFO ] 

PROJECTE 

SINERGIA 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-robotica-i-la-diversio-protagonistes-de-la-2a-edicio-de-la-WRO-a-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Matinal-de-robotica-a-lEPS-amb-la-World-Robot-Olympiad/
http://www.wroboto.org/
http://engijoc.com/
http://www.wroboto.org/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Passio-per-la-robotica-en-la-3a-edicio-de-la-World-Robot-Olympiad-de-Lleida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Adria-Domenech-premi-Enginy-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lliurament-del-Premi-Enginy-2017-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginy/#sections-tab-1
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Projecte-Sinergia.-LEPS-realitza-un-taller-de-Drons-als-alumnes-de-lINS-La-Mitjana/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Projecte-Sinergia.-LEPS-realitza-un-taller-de-Drons-als-alumnes-de-lINS-La-Mitjana/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-signa-amb-lInstitut-La-Mitjana-de-Lleida-un-projecte-de-collaboracio-SINERGIA-per-potenciar-les-vocacions-cientifiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-signa-amb-lInstitut-La-Mitjana-de-Lleida-un-projecte-de-collaboracio-SINERGIA-per-potenciar-les-vocacions-cientifiques/


Página 3 Escola Politècnica Superior 

Politècnic d’Innovació 

i Recerca en Sosteni-

bilitat) i el GREA Inno-

vació concurrent de 

la UdL.  

 

[+ INFO] 

Els passats dies 28, 29 i 

30 de Juny es celebra-

rà a Lleida el 10è Con-

grés d'Enginyeria Ter-

modinàmica, per pri-

mer cop d'àmbit inter-

nacional, que organit-

zen l'INSPIRES (Institut 

 

 

L’EPS acull el 10è congrés d'Enginyeria 

Termodinàmica 

El 15 de juliol de 

2004 es llegia la pri-

mera Tesi Doctoral 

de l’EPS. 

Si vols consultar to-

tes les Tesi Doctorals 

llegides a l'Escola 

pots fer-ho en aquest 

HISTÒRIC 

 

El passat 7 de juny, Ismael Arroyo 

Campos, llegia a l’EPS la seva Tesi 

Doctoral, Optimization of Display-

Wall Aware Applications on Cluster 

Based Systems , dirigida pel Dr. 

Francesc Giné de Sola i la Dra. 

Concepció Roig Mateu [ + INFO] 

Lectures de Tesi Doctoral a l’EPS  

tat de Lleida organitza-

des pel grup de recer-

ca en Criptografia i 

Grafs de la UdL 

(www.cig.udl.cat).  

[+ INFO] 

Del 26 al 29 de juny es 

van celebrar  les  VII 

Jornades  de Teoria 

de Nombres 

(www.jtn2017.udl.cat), 

a l'Escola Politècnica 

Superior de la Universi-

VII Jornades de Teoria de Nombres a l’EPS 

El passat 30 de juny, Javier Moreno 

Blanc, llegia a l’EPS la seva Tesi Doc-

toral, Improvement of the implemen-

tation of an Assistant Personal Robot , 

dirigida pel Dr. Jordi Casanovas Salas 

i el Dr. Jordi Palacín Roca [ + INFO] 

Polytechnic Institute 

of Research 

and Innovation in 

Sustainability  

INSPIRES 

litècnica Superior serà, 

en el nou equip de go-

vern del Consell de l'Es-

tudiantat de la UdL  

[+ INFO] 

Sara El Harrak Bennou-

na, alumna del Grau 

en Enginyeria Electrò-

nica Industrial i Auto-

màtica de l'Escola Po-

Alumna de l'EPS, al nou equip de govern del Consell de 

l'Estudiantat de la UdL 

CONSELL 

ESTUDIANTAT   

EPS 

http://www.grea.udl.cat/es/index.php
http://www.grea.udl.cat/es/index.php
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/10e-Congres-dEnginyeria-Termodinamica-a-lEPS/
http://www.10cnit.udl.cat/es/inicio.php
http://www.10cnit.udl.cat/es/inicio.php
http://www.10cnit.udl.cat/es/inicio.php
http://www.inspires.udl.cat/?q=ca/node/14
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral.-Ismael-Arroyo-Campos/
http://www.cig.udl.cat
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/VII-Jornades-de-Teoria-de-Nombres/
http://www.jtn2017.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Lectura-Tesi-Doctoral.-Javier-Moreno-Blanc/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Sara-El-Harrak-Bennouna-alumna-de-lEPS-al-nou-equip-de-govern-del-Consell-de-lEstudiantat-de-la-UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/consell-de-lestudiantat/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/consell-de-lestudiantat/
http://www.eps.udl.cat/ca/lescola/consell-de-lestudiantat/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 La UdL, entre les millors universitats al U-Ranking 2017 

 Informe ITSCOOL. El sector TIC necessitarà 756.000 professionals al 2020 

 Informe RANDSTAD. Els estudis d’Electrònica Industrial, amb el 0% 

d’atur 

 Enginyeria, oci, salut i energia, professions de futur 

 Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS — Juny 2017 

Descobreix que fem a l’EPS  

… i revela la teva vocació 

EL debat de Lleida activa 

Agricultura vertical, el futur sostenible de la 
ciutat? 

I AL JULIOL A L’EPS ... 

 Del 13 al 28 de juliol de 2017.  Matrícula Curs Zero de Matemàtiques 

per a l’Enginyeria  i Curs Zero de Física per a l’Enginyeria  

 Primer termini de Matrícula als màsters EPS-UdL 

 Ajuts Programa PARLA 3 

 Premis acadèmics AECOC 2017 

 Beques Dream NEW 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-UdL-entre-les-millors-universitats-al-U-Ranking-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-ITSCOOL.-Lany-2020-el-sector-TIC-necessitara-756.000-nous-professionals/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-Randstad-lEnginyeria-Electronica-Industrial-amb-una-taxa-datur-del-0/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-Randstad-lEnginyeria-Electronica-Industrial-amb-una-taxa-datur-del-0/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Enginyeria-oci-salut-i-energia-professions-de-futur/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Descobreix-que-fem-a-lEscola-Politecnica-Superior-/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Descobreix-que-fem-a-lEscola-Politecnica-Superior-/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Descobreix-que-fem-a-lEscola-Politecnica-Superior-/
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/agricultura-vertical-el-futur-sostenible-de-la-ciutat
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/el-debat-de-lleida-activa/capitol/agricultura-vertical-el-futur-sostenible-de-la-ciutat
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-matematiques-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/curs-zero-de-fisica-per-a-lenginyeria/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Primer-termini-de-Matricula-als-masters-EPS-UdL/
http://futurambidiomes.gencat.cat/?page_id=349
https://www.aecoc.es/sobre-aecoc/proyectos-sociales/premios-aecoc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=estudiantes
http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/dream-new


L’Escola Politècnica Superior és un centre d’alta qualitat tecnològica i sensibilitat en-

vers les necessitats de l’entorn social i econòmic. 

Compta amb un bon planter de professorat amb àmplia trajectòria docent i investi-

gadora i una ràtio que permet un tracte personal, directe i permanent amb els estu-

diants. 

La recerca en l’àmbit industrial i tecnològic possibilita que els estudiants puguin parti-

cipar en projectes capdavanters relacionats amb la informàtica, l’enginyeria industri-

al 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 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 

mailto:info@eps.udl.cat

