
M 

Universitat de Lleida 
Novembre 

2017 

Núm. 74 Escola Politècnica Superior 

Contingut 

HackEPS 1 

Setmana de la 

Ciència 
1 

Videojocs per a la 

inclusió 
2 

Vocacions STEM—
Institut Gili i Gaya 

2 

Formació Dual 2 

Estudiants de l’EPS a 
Brasil 

2 

Bioconstrucció 3 

JOU INS. Alcarràs 3 

Xerrada EAP 3 

Sortida alumnes 

Segarra-Garrigues 
3 

Gran èxit de la primera hackathon de l'EPS 

software en 24 hores. 

Lleida Developers, un 
grup de 
programadors lleidatan
s que volen fomentar 
l'àmbit de la 
informàtica entre els 

L’Escola Politècnica 
Superior (EPS) de la 
Universitat de Lleida 
(UdL) va viure la 
primera hackathon 
organitzada a Lleida, 
un esdeveniment on el 
motor principal és el 
desenvolupament de 

joves, en col·laboració 
amb l’EPS de la UdL, 
va organitzar 
la  HackEPS, tal i com 
s'anomenà 
l'esdeveniment on 
finalment es van 
inscriure 65 joves 
organitzats en equips 
de un màxim de 4 
persones, que van 
desenvolupar un 

L'EPS participa en la 22a edició de la Setmana 

de la Ciència 

Secundària i 
Batxillerat del nostre 
territori a diverses 
realitats científiques i 
tecnològiques que es 
desenvolupen en el si 
de la Universitat de 
Lleida. 
Des de l’EPS es van 
organitzar 3 tallers: 
 HeadMouse i 

VirtualKeyboard
: com a eines 
d’accessibilitat a 
les TIC per 

L'EPS, a través del 
Centre de Recerca 
INSPIRES i el 
Laboratori de Robòtica  
van participar a la 22a 
Setmana de la Ciència.  
Una activitat que te 
com a objectiu apropar 
l'alumnat de Primària, 

millorar la 
inclusió laboral 

 El robot APR: 
com a Assistent 
Personal Robòtic 
per millorar 
l’autonomia 

individual 

http://www.lleida.com/esdeveniment/hackeps


 

L'EPS col·labora en un Curs de videojocs per a 

la inclusió social 
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social a la ciutat de 
Lleida: un Curs de 
videojocs per a la 
inclusió, organitza't per 
les empreses Starloop 
Studios i Starshot 
Software, juntament 
amb el Programa 
Invulnerables que 
coordina Prosec, i amb 
el suport de l’Escola 

Aquest mes de 
novembre, s'endegà a 
l'EPS un nou projecte 

Politècnica Superior de 
la Universitat de Lleida i 
dirigit a joves d’entre 13 
i 17 anys en situació de 
risc social amb l’objectiu 
de despertar-los noves 
vocacions professionals 
que encarin el seu futur 
al món de la 
programació. 

L’EPS impulsarà les vocacions STEM dels 

alumnes de l’institut Gili i Gaya 

Universitat de Lleida 
per desenvolupar el 
Programa per a 
l’impuls de les 
vocacions 
científiques, 

El passat 3 de 
novembre, va tenir lloc 
la signatura de  l’annex 
al conveni entre la 
Generalitat de 
Catalunya, i la 

tecnològiques, en 
enginyeria i 
matemàtiques (STEM) 
a l’Institut Samuel Gili 
i Gaya de Lleida, en el 
que participa de forma 
directa l’Escola 

Reunió de l'EPS amb les empreses que 

participen en la modalitat de Formació Dual 

una reunió entre 
responsables de les 
titulacions que 
l’Escola ofereix en la 
modalitat de formació 
dual amb algunes de 

El passat dia 14 
d’octubre va tenir lloc a 
l'Escola Politècnica 
Superior de la 
Universitat de Lleida 

les empreses 
col·laboradores (Ilnet, 
Alter Software, 
Romero Polo, Bon 
Àrea, Payper, Sorigué, 

Starloop Studios i 
Starshot Software 

són un grup 
d'empreses 

nascudes a Lleida, 
que es dediquen a 
la programació de 
videojocs i realitat 

virtual per una 
banda, i 

desenvolupament 
de software 

innovador per 
grans empreses de 

Alumnes de l'EPS a la Competició de 

Desenvolupament de Jocs de Facens (Brasil) 

Enginyeria 
Informàtica i Sergi 
Vila Almenara, 
doctorant en 
Enginyeria i 
tecnologies de la 

Marc González 
Capdevila, doctorant 
industrial; Albert 
Merino Pulido, 
estudiant del Màster en 

Informació, van viatjar 
a Brasil per participar a 
la 10a edició de la 
Competició de 
desenvolupament de 

http://www.dual.udl.cat/
http://www.dual.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/docs/noticies/2016/Resumo-Reglamento-del-10-COMPETICION-DE-DESARROLLO-DE-JUEGOS.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/docs/noticies/2016/Resumo-Reglamento-del-10-COMPETICION-DE-DESARROLLO-DE-JUEGOS.pdf
http://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/docs/noticies/2016/Resumo-Reglamento-del-10-COMPETICION-DE-DESARROLLO-DE-JUEGOS.pdf
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1a Setmana de la Bioconstrucció a  l’EPS 

L'EPS ofereix una xerrada d'orientació 

universitària als alumnes de l'Institut d'Alcarràs 

l'Escola Politècnica 
Superior, el passat 
divendres 17 de 
novembre el 
sotsdirector 

En el marc de la 
campanya de 
promoció difusió dels 
estudis de Grau i 
Doble Grau de 

d'Estudiantat, Promoció i 
Qualitat de l'Escola, el Sr. 
Gabriel Pérez va oferir 
una xerrada d'orientació 
universitària als alumnes 

l'Escola i el Grau en 
Arquitectura Tècnica i 
Edificació.  

L'activitat s'organitza 
en tres sessions obertes 
i gratuïtes: 

- LA CONSTRUCCIÓ 

Del 28 de novembre a 
l'1 de desembre de 
2017 es desenvolupà a 
l'Escola Politècnica 
Superior de la UdL la 
1a Setmana de la 
Bioconstrucció 
organitzada per 

AMB BALES DE 
PALLA COM 
ALTERNATIVA 
SOSTENIBLE, a càrrec 
del Sr. Joan Romero 

- LA CONSTRUCCIÓ 
AMB TERRA AVUI 
ENDIA, a càrrec del Sr. 
Albert Puy 

- CRITERIS I 
EXEMPLES PER A 
UNA CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE SEGONS 
LES BASES DE LA 

Alumnes de l'EPS visiten l’estació de 
Bombament d’Aigües Segarra-Garrigues 

Politècnica Superior de 
la UdL, Maquines 
Tèrmiques i 
Hidràuliques, 

En el marc de 
l’assignatura del 
Màster d’Enginyeria 
Industrial de l'Escola 

coordinada pel 
professor Joaquim 
Montserrat, es va realitzar 
una sortida per visitar les 

L'EPS ofereix una xerrada als professionals de 

l'EAP de Sant Vicenç dels Horts 

Doble Grau de l'Escola 
Politècnica Superior, 
ahir dilluns 20 de 
novembre, la 
professora de l'Escola, 

En el marc de la 
campanya de 
promoció difusió dels 
estudis de Grau i 

Sra. Rosa Gil, va oferir 
una xerrada als 
professionals de l'Equip 
d'Assessorament i 

http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
http://www.masterindustrial.udl.cat/ca/index.html
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I AL DESEMBRE A L’EPS ... 
1 desembre. Conferència. "Criteris i exemples per a una construcció sostenible segons les bases de la 
bioconstrucció". Xerrada emmarcada en la 1a Setmana de la Bioconstrucció EPS 
 
9 desembre. Google Devfest High School Developers Parade Lleida 2017 

13 desembre. Workshop sobre flexibilitat de la demanda energètica en edificis 

13 desembre.  Xerrada Emprenedors Digitals de Lleida: Oportunitats de negoci en Impressió 3D 

15 desembre. Xerrada. Aspectes penals de les Noves Tecnologies: algunes normes per evitar embolicar-
se amb el codi penal treballant com a Enginyer Informàtic 

22 desembre. Xerrada. El col·legi en el futur personal i professional d'un Eng. Informàtic 

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 internacionals  

TAMBÉ ET POT  INTERESSAR ... 

Ofertes laborals per a estudiants i titulats de l'EPS de la Borsa de Treball de la UdL (Novembre 
2017) 

L’EPS en el record. Campanya de recuperació de fotografies històriques 

Google selecciona el Liquid Galaxy Lab del Parc Científic per al seu programa “Code-in” 

http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Criteris-i-exemples-per-a-una-construccio-sostenible-segons-les-bases-de-la-bioconstruccio/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Conferencia.-Criteris-i-exemples-per-a-una-construccio-sostenible-segons-les-bases-de-la-bioconstruccio/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Google-Devfest-High-School-Developers-Parade-Lleida-2017-00001/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Workshop-sobre-flexibilitat-de-la-demanda-energetica-en-edificis/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Oportunitats-de-negoci-en-Impressio-3D/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada.-Aspectes-penals-de-les-Noves-Tecnologies-algunes-normes-per-evitar-embolicar-se-amb-el-codi-penal-treballant-com-a-Enginyer-Informatic/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada.-Aspectes-penals-de-les-Noves-Tecnologies-algunes-normes-per-evitar-embolicar-se-amb-el-codi-penal-treballant-com-a-Enginyer-Informatic/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Xerrada.-El-collegi-en-el-futur-personal-i-professional-dun-Eng.-Informatic/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS--Novembre-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Ofertes-laborals-per-a-estudiants-i-titulats-de-lEPS--Novembre-2017/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-en-el-record-campanya-de-recuperacio-de-fotografies-historiques/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Google-selecciona-el-Liquid-Galaxy-Lab-del-Parc-Cientific-per-al-seu-programa-Code-in/
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