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L'EPS realitza una cinquantena de Jornades
d'Orientació Universitària aquest curs 2021-22

En gaudeixen uns 1700 alumnes de Secundària, Cicles Formatius
i Batxillerat de 32 centres educatius de ponent i l'Anoia
Prop de 1700 noies i nois de 32 centres educatius de les
comarques de ponent i l’Anoia han participat a les
Jornades d’Orientació Universitària (JOU’s) realitzades
per l’Escola Politècnica Superior (EPS) aquest  curs
acadèmic 2021-2022.

Entre els mesos d’octubre de l’any 2021 i el maig del 2022
s’han desenvolupat 51 accions per a la difusió i promoció
de l’EPS i les seves titulacions. En aquestes JOU’s s’han
dut a terme xerrades informatives, visites guiades i uns 90
tallers formatius de d’àmbits tan diversos com Energies
renovables, Arduino, Impressió 3D, Criptografia, Física,
Química, Usabilitat, Logística, Mecatrònica, Resistència
de materials o Termografia.

De fet han estat els instituïts els que han pogut escollir el
taller o tallers que volien realitzar en la visita d’un ampli 
c a t à l e g  [  

 amb 26/export/sites/Eps/ca/info_per/futurs-alumnes/espai-secundaria/Cataleg-Tallers-Secundaria-vdef.pdf ]
opcions a la seva disposició.

Els centres educatius que han participat a les jornades d’orientació Universitària aquest curs son:

- Lleida i comarques de ponent: Lestonnac l'Ensenyança de Lleida, Institut Torre Vicens de Lleida, Institut la
Mitjana de Lleida, Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, Institut Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell, Institut Maria
Rúbies de Lleida, Institut Manuel de Montsuar de Lleida, Institut Ronda de Lleida, Colegio Salesianos Monzón,
Institut Ciutat de Balaguer, Col·legi Episcopal de Lleida, Institut Els Planells d'Artesa de Segre, Colegio "Santa
Agatoclia" de Mequinenza, IES bajo Cinca de Fraga, Institut Joan Oró de Lleida, Ilerna Lleida, Institut de Seròs,
Institució Lleida-Col·legi Terraferma d'Alpicat  (Lleida), Col·legi Mater Salvatoris de Lleida, Col·legi Frederic
Godàs de Lleida i l'Institut Joan Solà de Torrefarrera.

- Igualada i l’Anoia: Institut Pere Vives Vich d'Igualada, Escola Institució Igualada, Institut Pla de les Moreres de
Vilanova del Camí, Institut Molí de la Vila de Capellades, Escola Pia d'Igualada, Institut Joan Mercader
d'Igualada, Institut Alexandre de Riquer de Calaf, Institució Lluís de Peguera de Manresa, Institut Pompeu Fabra
de Martorell, Institut de Santa Margarita de Montbui d'Igualada, Institut Milà i Fontanals d'Igualada, Institut Badia
i Margarit d'Igualada

Aquestes sessions han estat coordinades per les professores Susanna Maza, sotsdirectora de promoció,
qualitat i estudiantat de l’EPS i Mireia Cobos, coordinadora d’activitats de secundària EPS al campus Igualada.
Des de l’EPS i el campus Igualada-UdL es fa una valoració molt positiva de les sessions de treball realitzades
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aquest curs acadèmic acomplint amb l’objectiu d’impulsar les vocacions científiques i tecnològiques (STEAM) en
l’alumnat de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de les nostres zones d'influència així com millorar els
seus resultats educatius, fomentar la ciència i l’esperit investigador, potenciar la interacció entre el professorat i
facilitar el contacte dels estudiants amb la Universitat.

Cal destacar que ha estat un calendari extens i s’ha complert gràcies a la col·laboració i la tasca realitzada pel
PDI i l’estudiant implicat en les Jornades d'Orientació Universitària.
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