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Màteria Transversal EPS
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ofereix aquest  les següents assignatures curs 2022-23
de Matèria Transversal:

Congrés Interacción. "XXIII Congreso Internacional de Interacción
Persona-Ordenador"

Dirigit a:  Estudiants de totes les titulacions
d'enginyeria de la UdL.

Modalitat: Presencial

Període: S'informarà properament

Crèdits: 2 ECTS

Contacte:  Toni Granollers - 
toni .granol lers@udl.cat  [  
mailto:toni.granollers@udl.cat ]

Continguts: Personal voluntari de suport a
l'organització del Congrès INTERACCIÓN 2023 [ 
https://interaccion2023.udl.cat/ ]

Avaluació: S'informarà properament

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ:   Voluntaris pel
Congrés Interacción 2023 (google.com) [ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5bu8NYS2lNh7IjFNX0iG69ck5RUWO_loq6UW8LY3lVjl1hQ/viewform
]

L’Enginyer@ en l’entorn competitiu actual

L'objectiu principal d’aquesta matèria transversal és contextualitzar l’activitat de l’enginyeria i el seu
desenvolupament professional. Despertar a l’estudiantat la consciència de la importància de les seves accions i
conèixer de la mà de professionals els reptes dels enginyers/es en la societat actual.

Complementa la formació específica pròpia de la teva titulació amb continguts sobre l'exercici professional.
Coneix la ruta professional de diferents enginyers/es industrials.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL  i especialment als alumnes de l'EPS

Contacte de coordinació: Adela Pagès Bernaus ( ) / Grauadela.pages@udl.cat [ mailto:adela.pages@udl.cat ]
Baquero Armans ( )grau.baquero@udl.cat [ mailto:grau.baquero@udl.cat ]

Crèdits: 2 ECTS
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1.  

1.  

1.  

Modalitat: Presencial al Campus Universitari d’Igualada-UdL

Format: Els ponents exposaran els conceptes i plantejaran activitats participatives.

Període: Març-Maig 2022 (Sessions els dimarts de 19 a 21 hores). Inici: 07/03/23

Impartit per: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Programa:

Marc legal i professional de la Professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial
2. Exercici de la professió d'Enginyer:

El Graduat en Enginyeria com a professional
L'exercici professional a través d'una societat
L'exercici professional en la relació laboral

Legislació i normativa aplicable a les activitats dels Graduats en Enginyeria
4. Àmbits professionals on pot actuar un Enginyer de l'àmbit industrial

Prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient
Organització i planificació industrial
Investigació i desenvolupament tecnològic
Gestió de la producció
Gestió del manteniment
Logística
Funció pública
Inspecció, verificació i control
Tècnic comercial
Exercici lliure de la professió

Full de ruta professional: com traçar el nostre propi camí

Matrícula: del 7 al 28 de febrer de 2023

1)    automatrícula des de la Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: Seu Electrònica [ 
  de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/ ] Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades >

)Pagament en línia

2)   han de presentar una sol·licitud a la Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: Seu
  de la UdL demanant que la Secretaria Acadèmica de l'EPSElectrònica [ https://seuelectronica.udl.cat/ ]

formalitzi la matrícula i que se li apliqui el descompte corresponent (instàncies i registre>Estudiants de la UdL de
grau i màster>escollir EPS-Lleida o campus d'Igualada segons s'escaigui, s'ha de descarregar la sol·licitud per

 i, un cop emplenada, s'ha de presentar altres temes entrant a Estudiants de la UdL: grau màster i doctorat [ 
)https://seuelectronica.udl.cat/auth_test/index.php ] i adjuntant-la

Avaluació: Mínim d'un 80% d'assistència a les sessions

Observacions:

Aquest curs és obert als estudiants de totes les titulacions en enginyeria de la UdL però està mes orientat
als dels darrers cursos.
Les classes seran dinàmiques i participatives, cada ponent utilitzarà el material més escaient per fer més
comprensible la seva ponència.
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Es lliurarà tot tipus de documentació de suport als alumnes en cada activitat.

Tallers EPS de divulgació científica-tecnològica

L'objectiu principal d'aquesta activitat es preparar
l'alumne en activitats de comunicació i divulgació
de la ciència. Té com a objectiu principal formar els
futurs enginyers en la comunicació efectiva de la
ciència i la tecnologia vers la societat i, en concret,
als grups de nenes i nens d'entre 9 i 16 anys, amb
el fí últim de promoure i apropar la ciència i la
tenologia a aquest públic.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació
Estratègica

Modalitat: Presencial

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions
d'enginyeria de la UdL i especialment als alumnes
de l'EPS

Contacte coordinació: Susana Maza ( )susanna.maza@udl.cat [ mailto:susanna.maza@udl.cat ]

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 1r semestre

Inici de classes: S'informarà properament

Fi de les classes: S'informarà properament

Horari: Consultar l’horari de cada una de les activitats programades. S'informarà pròximament

Aula: Les sessions presencials es realitzaran en diferents espais, ja sigui de la UdL o externs

Programa: Les activitats s'informaran pròximament

Avaluació: L'alumne haurà d'assistir als tallers formatius teòrics i a un seguit de tallers pràctics de divulgació
que es proposaran durant el curs.

Matrícula: contactar amb la coordinació de la matèria transversal, Susana Maza (susanna.maza@udl.cat [ 
)mailto:susanna.maza@udl.cat ]

 

EPS Professional Gateway. Career Counseling

L'objectiu principal és preparar l'alumne per a la seva inserció laboral
en empreses de qualsevol sector del teixit d'influència de la UdL que
requereixin profesionals en l'àmbit de l'enginyeria.
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En cada sessió està previst una activitat diferent que permet a
l'alumne adquirir una visió holística del procés d'inserció laboral.

És pretén presentar a l'alumne les opcions que té per continuar
formant-se un cop finalitzat el seu grau, així com les sortides
professionals més atractives, demandades i millor retribuïdes segons
l a  s e v a  t i t u l a c i ó .

S'ofereix a l'alumne la possibilitat de posar en contacte amb el teixit
industrial de l'àrea d'influència de la universitat de Lleida a través de
xerrades que ofereixen les mateixes empreses per donar-se a
conèixer i explicar el seu projecte de futur.

Es pretén també donar-los un conjunt d'eines tant digitals com aptitudinals que els permeti afrontar la transició
al món laboral de la forma més eficaç possible. Aquest objectiu es tracten a través d'un conjunt d'activitats que
podeu consultar a l'apartat Programa.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Modalitat: virtual o presencial. Puntualment es concretarà la modalitat de cadascuna de les sessions
programades

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL i especialment als alumnes de l'EPS

Contacte coordinació: marga.molto@udl.cat [ mailto:marga.molto@udl.cat ]

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 2n semestre

Inici de classes: ---

Fi de les classes: ---

Horari: Consultar l’horari de cada una de les activitats programades. S'informarà puntualment

Aula: Consultar l'espai de realització de cadascuna de les activitats programades. S'informaran puntualment

Programa: S'informarà properament

Tallers formatius

Xerrada Col·legi professional

Xerrada sobre els màster que ofereix la EPS

EPS Company Corner

Job Speed dating

M a t r í c u l a :  e n l l a ç  [  
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
]

Avaluació: L'alumne haurà d'haver assistit com a mínim al 80% de les sessions.
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Observacions:

Aquest curs és obert als estudiants de totes les titulacions en enginyeria de la UdL però està mes orientat
als dels darrers cursos.
Les classes seran dinàmiques i participatives, cada ponent utilitzarà el material més escaient per fer més
comprensible la seva ponència.
Es lliurarà tots tipus de documentació de suport als alumnes en cada activitat.

First Lego League

Necessitem gent entusiasta, responsable i
compromesa que gaudeixi treballant amb els
més Joves i que vulguin fer de la FLL una
experiència inoblidable per als equips. El conjunt
de tasques  que podeu desenvolupar és el
següent:

Àrbitres
Jutges
Personal Tècnic
Floaters
Informació i recepció
Muntage i desmuntatge
...

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Modalitat: Presencial

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL

Contacte coordinació:

 

Igualada:
Director FLL> Sergio Sayago, sergio.sayago@udl.cat [ mailto:sergio.sayago@udl.cat ]

Lleida:
Director FLL> Fernando Guirado, f.guirado@diei.udl.cat [ mailto:f.guirado@diei.udl.cat ]

 

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 2n semestre

Dates: S'informarà properament

Horari: S'informarà pròximament

Aula: Les sessions presencials es realitzaran a les instal·lacions de la UdL (EPS i Campus Igualada)
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Avaluació: L'alumne haurà d'assistir a l'activitat i dur a terme la tasca assignada

Matrícula: contactar amb:

Igualada:
Cap Voluntaris> Adela Pagés, adela.pages@udl.cat [ mailto:adela.pages@udl.cat ]

Lleida
Cap Voluntaris> Josep Lluís Lérida, joseplluis.lerida@udl.cat [ mailto:joseplluis.lerida@udl.cat ]

TechMeetings - LleidaHack

Lleidahack, l'associació creada per estudiants
d'informàtica de l'Escola Politècnica Superior,
apassionats pel món del desenvolupament i la
tecnologia, van iniciar al febrer de 2020 un projecte
de xerrades, les TechMeetings amb l'objectiu de
fomentar aquesta passió per la tecnologia i la
informàtica.

Es tracta d'un nou concepte de xerrades gens
 convencional, més proper i col·loquial. El format

consisteix en diverses microxerrades de 10/15 minuts realitzades per un expert en un ambient relaxat (un bar o
 cafeteria), i on després s'obre un debat informal on el públic assistent té l'oportunitat de preguntar i aprofundir en

les diferents temàtiques exposades. Vols col·laborar?

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL.

Modalitat: presencial /online

Període: 1r i 2n Semestre

Crèdits: 1 ECTS

Contacte: l [ mailto:lleidahack@gmail.com ]leidahack@gmail.com [ mailto:lleidahack@gmail.com ]

Continguts: TechMeetings,

Matrícula: 

1)    automatrícula des de la Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: Seu Electrònica [ 
 de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/ ] Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades >

)Pagament en línia

2)   han de presentar una sol·licitud a la Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: Seu
 de la UdL demanant que la Secretaria Acadèmica de l'EPSElectrònica [ https://seuelectronica.udl.cat/ ]

formalitzi la matrícula i que se li apliqui el descompte corresponent (instàncies i registre>Estudiants de la
UdL de grau i màster>escollir EPS-Lleida o campus d'Igualada segons s'escaigui, s'ha de descarregar la 

 i, un cop emplenada, s'ha de presentar sol·licitud per altres temes entrant a Estudiants de la UdL: grau
)màster i doctorat [ https://seuelectronica.udl.cat/auth_test/index.php ] i adjuntant-la

HackEPS - LleidaHack
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HackEPS - LleidaHack

El novembre del 2017 l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la
Universitat de Lleida (UdL) va viure la seva primera hackathon
organitzada a Lleida. Un esdeveniment on el motor principal és el

 desenvolupament col·laboratiu de programari en 24 hores. El grup
d'estudiants que després compondria l'associació LleidaHack amb la
col·laboració de l'EPS van organitzar l'esdeveniment amb l'assistència
de 65 participants que resoldrien els reptes proposats per les
empreses següents: Semic, Motec Control, Xtrategics, Just Digital i
BonÀrea.

L'activitat s'ha consiolidat en el temps i aquest pròxim novembre arriba
a la seva 6a edició. T'hi apuntes?

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL.

Modalitat: presencial

Període: 1r Semestre

Dates: 26 i 27 de novembre

Crèdits: 1 ECTS

Contacte: l [ mailto:lleidahack@gmail.com ]leidahack@gmail.com [ mailto:lleidahack@gmail.com ]

Continguts: HackEPS

Matrícula: 

1)  automatrícula des de la Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: Seu Electrònica [ 
 de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/ ] Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades >

)Pagament en línia

2)   han de presentar una sol·licitud a la Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: Seu
 de la UdL demanant que la Secretaria Acadèmica de l'EPSElectrònica [ https://seuelectronica.udl.cat/ ]

formalitzi la matrícula i que se li apliqui el descompte corresponent (instàncies i registre>Estudiants de la
UdL de grau i màster>escollir EPS-Lleida o campus d'Igualada segons s'escaigui, s'ha de descarregar la 

 i, un cop emplenada, s'ha de presentar sol·licitud per altres temes entrant a Estudiants de la UdL: grau
)màster i doctorat [ https://seuelectronica.udl.cat/auth_test/index.php ] i adjuntant-la

World Wide EPS Meeting

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida considera el procés d'internacionalització del
centre un aspecte clau. D'una banda, per la seva
pròpia implantació i enfortiment com a centre de
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referència. D'altra banda, pel futur professional
dels seus alumnes. Aquest procés ens permet
afrontar el futur amb optimisme i una visió global i
oberta del món.

Els futurs professionals sorgits de l'Escola
Politècnica Superior han de ser capaços d'afrontar
els seus reptes laborals de futur amb les màximes
garanties d'èxit, comprendre i visualitzar de
manera global les autèntiques i excel·lents
oportunitats laborals que s'ofereixen a escala europea i mundial.

Aquesta voluntat d'internacionalització se centra en quatre grans línies d'actuació:

La internacionalització de la institució en tots els seus àmbits d'actuació (docència, recerca i
transferència).
La internacionalització de tots els membres de la comunitat universitària.
La internacionalització de la recerca i transferència.
La consolidació d'una destinació internacional sòlida i de gran qualitat per als nostres estudiants.

Precisament, aquesta última línia d'actuació és la que emmarca la World Wide EPS Meeting.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Modalitat: Presencial.

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de l'EPS

Contacte coordinació: Cristian Solé -   / eps.international@udl.cat [ mailto:eps.international@udl.cat ]
cristian.sole@udl.cat [ mailto:cristian.sole@udl.cat ]

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 1r

Dates: S'informarà properament

Horari: S'informarà properament

Aula: S'informarà properament

Programa: S'informarà properament

Matrícula: 

1)  automatrícula des de la Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: Seu Electrònica [ 
 de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/ ] Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades >

)Pagament en línia

2)   han de presentar una sol·licitud a la Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: Seu
 de la UdL demanant que la Secretaria Acadèmica de l'EPSElectrònica [ https://seuelectronica.udl.cat/ ]

Descaregar imagen

http://www.eps.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://seuelectronica.udl.cat/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/aipo.PNG
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/Ilerna-Des19-31.jpg
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/eps-professional-gateway-1.png
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/IMG_6075.JPG
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/techMetting-Lleidahack.PNG
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/HACKEPS22.PNG
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/WWEPSMeetring-2022.PNG


Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

9

formalitzi la matrícula i que se li apliqui el descompte corresponent (instàncies i registre>Estudiants de la
UdL de grau i màster>escollir EPS-Lleida o campus d'Igualada segons s'escaigui, s'ha de descarregar la 

 i, un cop emplenada, s'ha de presentar sol·licitud per altres temes entrant a Estudiants de la UdL: grau
)màster i doctorat [ https://seuelectronica.udl.cat/auth_test/index.php ] i adjuntant-la

Avaluació: L'alumne haurà d'haver assistit com a mínim al 80% de les sessions.

Observacions:

Aquest curs és obert als estudiants de totes les titulacions en enginyeria de la UdL però, està més
orientat als dels darrers cursos.
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