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L'EPS, molt present al futur Campus Universitari 

d'Igualada-Universitat de Lleida 

del futur Campus Uni-

versitari d'Igualada-

Universitat de Lleida 

(UdL). En aquest nou 

campus, l’Escola Poli-

tècnica Superior hi 

jugarà un paper desta-

cat ja que assumirà 

alguns 

dels projectes del cam-

pus d'Igualada: el més 

immediat serà la incor-

poració del Grau en 

Tècniques Computa-

cionals i Aplicacions 

Digitals; el curs 2018-

El president de la Ge-

neralitat de Catalunya, 

Carles Puigdemont; el 

rector de la UdL, Ro-

berto Fernández 

i  l'alcalde d'Igualada, 

Marc Castells, van es-

cenificar aquest mes 

de setembre la creació 

2019, el Grau d’Engi-

nyeria de l'Organitza-

ció, Logística i Ges-

tió  Industrial i es su-

maran als actuals estu-

dis oficials (Grau en 

Enginyeria Química-

UPC, i màster en Engi-

nyeria del Cuir-UPC). 

[+ INFO] 

 

 

Nit dels Investigadors 2017 a l’EPS 

mes de setembre. Les 

activitats, totes gratuï-

tes, van aplegar famíli-

es disposades a conver-

tir-se en científics per 

un dia. La Nit dels in-

vestigadors, que orga-

nitzen a la UdL els seus 

centres de recerca INS-

PIRES i INDEST, ja 

feia més deu anys que 

se celebrava arreu 

d’Europa amb l’objec-

tiu de convertir el ciuta-

870 persones van ins-

criure's en algun dels 

tallers i xerrades de la 

segona edició de La 

Nit Europea dels In-

vestigadors a la Uni-

versitat de Lleida que 

es desenvolupà aquest 

dà en científic per un 

dia, permetre’l desco-

brir diferents àmbits de 

la ciència i sobretot, 

aconseguir que s’ho 

passi bé. [+ INFO] 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-molt-present-al-futur-Campus-Universitari-dIgualada-Universitat-de-Lleida/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.inspires.udl.cat/
http://www.indest.udl.cat/
http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://researchersnight.udl.cat/?_ga=1.191683690.1538811873.1433762190
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/La-Nit-dels-Investigadors-de-la-UdL-es-consolida-amb-mes-de-800-inscrits/


 

Jornada d’Acollida al nou estudiantat de l’EPS 
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nada d'Acollida per al 

nou estudiantat progra-

mada per aquest inici 

de curs 2017-18 i coor-

dinada des de l'Escola 

pel professor i coordi-

El passat12 de setem-

bre es va realitzar a 

l'Escola Politècnica 

Superior de la Univer-

sitat de Lleida la Jor-

nador del Pla d'acció Tu-

torial del centre, Jordi 

Pujolàs. 

Aquesta jornada te l'ob-

jectiu d'aconseguir una 

bona adaptació de l'estu-

diantat de nou ingrés a la 

Escola, oferint l'acolli-

ment necessari per tal 

que aquest pugui  inte-

grar-se als seus estudis 

amb la màxima eficàcia 

possible. [+ INFO] 

pabilitat dels estudi-

ants, van dur a terme 

la jornada Jo Vull 

Ser, una activitat molt 

dinàmica i interactiva 

on els head-hunters 

El passat 20 de setem-

bre, el Vicerectorat 

d'Estudiants de la UdL 

i la Cambra de Comerç 

de Lleida, d'acord al 

compromís vers l'ocu-

assistents (Plus, Merca-

dona, Iaso, TMI, Zenit, 

La Caixa, Alier) van 

parlar cara a cara amb 

els estudiants.  

Jornada #JoVullSer 

Presentació Beques Balsells a l’EPS 

ment entre la Genera-

litat i la Fundació Pere 

Balsells visiten l'EPS 

per presentar aquestes 

Per segon any consecu-

tiu, responsables de les 

Beques Balsells que 

s'organitzen conjunta-

beques que permeten 

continuar els estudis en 

diverses universitats 

dels EEUU. [+ INFO ] 

Lectura de Tesi Doctoral. Javier Valera Martín 

ris Diderot) i el Dr. 

Josep M. Miret de la 

Universitat de Lleida, 

en el marc de la Co-

missió Acadèmica del 

Programa de Doctorat 

d’Enginyeria i Tecno-

logies de la Informa-

ció 

Javier Valera Martín va 

presentar  el passat 22 

de  setembre la seva Te-

si Doctoral: 

“Contribuciones a la 

cardinalidad de curvas 

elípticas y a los volca-

nes de isogenias”, diri-

gida per la Dra. Mireille 

Fouquet (Université Pa-

Pla Integral 

de Tutoria 

Universitària 

Nèstor 

Recull crono-

lògic de les 

Tesis Doctorals  

a l’EPS 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Inici-del-curs-academic-2017-18-a-lEPS-amb-la-Jornada-dAcollida/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/El-grup-de-recerca-GREA-collabora-amb-lAjuntament-dAlmatret-en-el-desenvolupament-del-projecte-Almia/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ProgramaNestor/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ProgramaNestor/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ProgramaNestor/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vest/ProgramaNestor/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
http://www.eps.udl.cat/ca/estudis/doctorat/
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Concurrent de l'Escola 

Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida. 

La jornada va centrar-se 

amb la presentació 

d'ambdós grups, una 

visita a les instal·lacions 

Diversos membres de 

la Universitat de Lu-

cerna van visitar Llei-

da en el marc del con-

veni de col·laboració 

amb el Grup de Recer-

ca GREA Innovació 

Programes de 

Doctorat UdL 

Lectura Tesi Doctoral. Núria Busom Figueres 

Curs de metodologies àgils en l’aprenentatge 

basat en projectes 

Membres de la Universitat de Lucerna visiten 

l’EPS 

del GREA a Puigverd 

de Lleida i als laborato-

ris de l'edifici CREA i, 

per finalitzar, amb la 

realització d'un 

networking. 

la Politècnica Superior 

ha iniciat el 

Curs APLICACIÓ DE 

METODOLOGIES 

Aquest mes de setem-

bre, professorat del 

Màster en Enginyeria 

Informàtica de l’Esco-

ÀGILS EN L'APRENEN-

TATGE BASAT EN PRO-

JECTES AL MÀSTER 

EN ENGINYERIA IN-

FORMÀTICA [+ INFO]  

de la Universitat de 

Lleida, en el marc de 

la Comissió Acadèmi-

ca del Programa de 

Doctorat d’Enginyeria 

i Tecnologies de la 

Informació 

Núria Busom Figueres-

va presentar  el passat 

26 de  setembre la seva 

Tesi Doctoral: 

“Privacy-preserving 

protocols for the e-

society ”, dirigida per 

la Dra. Magda Valls i 

el Dr. Francesc Sebé 

Seminaris INSPIRES al setembre 

Aquest mes de setembre s’han realitzat aquest mes de setembre una sèrie de 

seminaris del centre de Recerca INSPIRES: 

 Seminari INSPIRES 1 de setembre 

 Seminari INSPIRES 19 de setembre 

http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
https://www.unilu.ch/en/
https://www.unilu.ch/en/
http://www.grea.udl.cat/es/inicio.php
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/programes/programes2017-2018/U0984.pdf
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Curs-de-metodologies-agils-en-laprenentatge-basat-en-projectes-al-Master-en-Enginyeria-Informatica-de-lEPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES-00002/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Seminari-INSPIRES-00003/
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR ... 

 MATÈRIA TRANSVERSAL Alumni UdL: L’entrevista de 

feina 

 Informe Infoempleo-Adecco: L’enginyeria Informàtica i 

l’enginyeria Industrial entre les titulacions més demandades 

 Informe Anual Infojobs-ESADE: Informàtica i 

Telecomunicacions generen les millors oportunitats laborals 

 Informe Dell Technologies 

I A L’OCTUBRE A L’EPS ... 

 3 Octubre   Jornada Acollida al nou estudiantat  

 5 Octubre   Presentació aboratoris TIC Pitol i Beques Google Summer of 

Code 

 19 Octubre  Jornada En3UdL 

 23 Octubre  Xerrada. Introducció a la simulació energètica a edificis 

 

 Ajuts per per a l'habitatge i el desplaçament per a estudiants de la UdL 

 Ajuts per estudiants amb necessitats especials per discapacitat 

 Ajuts de viatge per a programes de mobilitat acadèmica pròpia de la UdL 

 

http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Materia-Transversal-Lentrevista-de-feina.-Tecniques-eficients-per-superar-la/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Materia-Transversal-Lentrevista-de-feina.-Tecniques-eficients-per-superar-la/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lenginyeria-Informatica-i-lenginyeria-Industrial-entre-les-titulacions-amb-mes-demanda-laboral/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Lenginyeria-Informatica-i-lenginyeria-Industrial-entre-les-titulacions-amb-mes-demanda-laboral/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-anual-Infojobs-Esade/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-anual-Infojobs-Esade/
http://www.eps.udl.cat/ca/noticies/Informe-Dell-Technologies/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-dAcollida-EPS/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Presentacio-dels-laboratoris-TIC-del-PCiTAL-i-Beques-Google-Summer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Presentacio-dels-laboratoris-TIC-del-PCiTAL-i-Beques-Google-Summer-of-Code/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Jornada-En3UdL/
http://www.eps.udl.cat/ca/agenda/Introduccio-a-la-simulacio-energetica-a-edificis-eines-simplificades-i-Energy-/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-habitatge-i-desplacament/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/UdLxtothom/convocatories/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsviatge/


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

