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Premi Paeria Open Data 2011
Concurs de Modelització de edificis de Lleida en 3D per a Google Earth

Alumnes del Grau en Enginyeria de l’Edificació van
participar en el concurs de Modelització de
edificis de Lleida en 3D per a Google Earth
convocat l’’Ajuntament de Lleida, a través de
l’Institut Municipal d’Informàtica en el marc de la  
Lleida Magical LAN Party que es va celebrar els
passats 6, 7 i 8 de maig al PCiTAL amb els

 d’estimular l’aparició de nous serveisobjectius
basats en “Open Data” i augmentar la presència de
la ciutat de Lleida en la Xarxa.

Les dos parelles d’alumnes del GEE van rebre el
tercer i quart premis:

Tercer premi   i : Gerard Mor Martínez Jordi
 per  Facultat de Ciències deFonseca Seró

l’Educació

Quart premi:  i  per Edifici Polivalent del Campus de Cappont David Badia Riba Dario Camí Sisó

Cal destacar que aquest projectes han estat eleborats en el marc d’un projecte acadèmic de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) i l’Escola Politècnica Superior que permetrà que totes les edificacions de
la Universitat de Lleida es puguin contemplar en tres dimensions i en format digital a través de la xarxa.
Diversos estudiants dels graus en Enginyeria Agrària i Alimentària, Enginyeria Forestal, i Enginyeria de
l’Edificació ja han elaborat 3 models que resten a l’espera de ser aprovats per una comissió d’avaluació per a
ser inclosos a les aplicacions Google Earth i Google Maps.

El projecte, coordinat pel professor del Departament d’Enginyeria Agroforestal de la UdL, , ésAlexandre Escolà
a la vegada una eina educativa a través de la qual els participants poden ampliar els seus coneixements en
l’àmbit del disseny assistit per ordinador i l’ús de les TIC.
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