
 
V Si esteu interessats en fer pública alguna informació envieu un @ a l’adreça: 

informacio.epseb@upc.edu  Recordeu indicar el TEMA:  edific@ 
 

 

1 de 3  

 
 

 
SUMARI 
 
¦ EL DIRECTOR INFORMA 

¦ NOTÍCIES 

¦ EL RACÓ DE LA RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA 

¦ ACORDS DE LA JUNTA DE 

L’ESCOLA 

¦ CALENDARI D’ACTIVITATS 

¦ RACÓ DE LA BIBLIOTECA 

¦ RACÓ DE L’ESTUDIANT 

 

 

EL DIRECTOR INFORMA 

Sembla que Bolònia, que com tots sabeu 
és una bonica ciutat italiana, és el nom de 
més actualitat dins i fora de la comunitat 
universitària. 
No entraré amb qüestions valoratives 
sobre que ha d’aportar la nova 
configuració dels estudis harmonitzats 
amb l’espai europeu d’educació superior 
EEES, aniré al gra, pel que afecta als 
nostres estudiants i particularment a una 
inquietud generalitzada d’aquells que 
tenen la preocupació de com podran 
accedir al nou grau d’enginyer d’edificació 
i que ja han acabat o estan a punt 
d’acabar els estudis d’arquitectura tècnica. 
Les assignatures de lliure elecció que 
estan cursant alguns estudiants, com a 
complements de formació per poder ser 

reconeguts, en el seu dia, a la titulació 
d’EE  tindran total i plena validesa. 
Els estudiants que estan cursant o han 
cursat estudis de 2n cicle d’enginyeria en 
organització industrial, orientada a 
l’edificació,  EOI, o màster oficial 
d’edificació, se’ls reconeixeran aquells 
crèdits que tinguin relació de continguts 
equivalents als complements que siguin 
necessaris. 
Cal tenir en compte que l’accés d’un titulat 
a una nova titulació ha d’estar sotmès a la 
normativa vigent d’accés als estudis, o a 
aquella que la universitat defineixi en 
funció de les circumstàncies. 
La situació actual, respecte al nou pla 
d’estudis d’EE, és la següent: 
Pendent d’aprovació de modificacions per 
la Junta d’Escola del dia 4/12/2008. 
Posteriorment, cal l’aprovació de la 
comissió de docència i posterior ratificació 
pel consell de govern de la UPC. 
La UPC el lliura a la Generalitat i quan 
se’ns dona el vistiplau, cal enviar-ho a 
l’ANECA que ho fa arribar al ministeri amb 
el seu informe de verificació per a la 
definitiva inclusió al registre oficial de 
títols. 
De tota manera, està previst iniciar el grau 
d’EE, en el proper curs 2009/10.  
Així mateix, el procés d’implantació 
dependrà dels acords als que arribi la 
Junta d’Escola i de les preferències 
majoritàries de l’estudiantat. 
 

 

NOTÍCIES 

V Avisos 

Per tal de millorar el servei, hem 
canviat la ubicació de la gestió 
dels Convenis de Cooperació 

Educativa i la Borsa de Treball, que 
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ara podreu trobar a l'espai del CIRAE 
(Centre d'Innovació i Recerca Aplicada a 
l'Edificació) que està a la planta baixa de 
l'Escola. 
 
Bolonya: 

Pel que fa al procés 
d’adaptació de les 
titulacions al marc de 
l’EEES, el grau 
d’Enginyeria d’Edificació 

que substitueix a Arquitectura Tècnica 
està en la fase de verificació per part dels 
òrgans competents per tal d’iniciar la nova 
docència en el curs 09/10.  
El grau d’Enginyeria Geomàtica i 
Topografia està en una fase prèvia 
d’estudi. La professora de l’EPSEB 
Amparo Núñez és qui presideix una 
comissió a nivell nacional que està 
acabant de coordinar la proposta conjunta 
que es farà abans que cada escola 
defineixi el seu pla d’estudis definitiu, i 
està previst que s’iniciï la docència en el 
curs 10/11. 
 

µExposicions 
 
• Exposició La mujer innovadora en la 

ciencia .  
Es tracta d'una exposició 
itinerant creada per la 
Comisión Mujeres y 
Matemáticas de la Real 
Sociedad Matemática 
Española amb l'ajuda de la 
Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología. 

Podeu veure els panells al passadís de la 
Planta baixa de l’Escola fins el dia 8 de 
desembre. 
Cada panell està dedicat a una científica i 
proposa un problema matemàtic. 
T’atreveixes a resoldre’l? 
 
 

• Exposició  La casa Escofet. Mosaics 
per als interiors 1900 al CAATB. 
Organitzada per la Professora de 
l’EPSEB Maribel Rosselló.  

 
Del 27/11/08 al 30/01/09, a la sala 
d’exposicions del CAATB (de 9a 19h). 
Entrada lliure.  

L'exposició es centra en 
l'anàlisi dels paviments 
produïts per la Casa 
Escofet des de la seva 
creació al 1886 fins a 1916, 

any en què es publiquen dos catàlegs amb 
models molt diversos que ens permeten 
copsar el pas des del modernisme cap al 
noucentisme.  
 
 

&Premis i promocions acadèmiques 
 
ü El professor Carles Serrat ha pres 

possessió com a TU en l’àrea de 
Matemàtica Aplicada, amb assignació 
orgánica a MA i funcional a l’EPSEB. 

 
ü El proppassat 18 de novembre el 

professor de CAII Antoni Pidemunt i  
Sílvia Sassot, va presentar la seva 

proposta “Indusflat” a la 
Segona Jornada de 
“Industrialización de 
Viviendas Sostenibles” 
a l’ Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja  de 
Madrid; obtenint el 2n premi del concurs 
INVISO. 

 
 
 
EL RACÓ DE LA RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA 
 

• Dimecres 19 de novembre. Seminari 
IEMAE, “Un algorisme per simular la 
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dependència  temporal en la predicció 
de la fiabilitat estructural” per Àngel A: 
Juan, EPSEB, aula 0.7 a  les  13h. 

 
 

• Dimecres 26 de novembre. Alineament 
en els acceleradors de partícules: el 
sincrotró ALBA per Fabien Rey. A les 
12h. 

 
 
 
ACORDS DE LA JUNTA DE 
L’ESCOLA 

 
A la web de l’EPSEB hi trobareu l’accés 
als acords de la Junta de l’Escola: 
 

http://www.epseb.upc.edu/ 

 

 

CALENDARI D’ACTIVITATS 

 
El dia 4 de desembre, a les 12:00h. hi ha 
convocada una junta d’Escola ordinària. 
 
El dia 19 de desembre  a les 12:00h 
s’acaba el període lectiu del quadrimestre 
de tardor del curs 2008/2009. 
 
El dia 19 de desembre tindrà lloc l’acte de 
reconeixement institucional dels 
professors jubilats recentment, i els 
professors i personal d’administració i 
serveis amb 25 anys de dedicació a 
l’escola en el marc de la Festa de Nadal, 
que comptarà amb la presència del 
vicerector de recerca, i acabarà amb el 
dinar de Nadal. 
 

 
 
 

RACÓ DE LA BIBLIOTECA 
 

Els dies 26 de novembre , 2 i 4 
de desembre tindrà lloc a la 
Biblioteca el curs de formació 
en PFC.  

      
 
 
R       RACÓ DE L’ESTUDIANT 

 
El dia 17 de novembre s'ha iniciat el 
procés electoral per a l'actualització 
anual de representants de 

l'estudiantat a Junta d'Escola. Podeu 
consultar tota la informació puntual a la 
web de l’EPSEB.   


