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El Director
Informa

Hem acabat el 1er. quadrimestre de la nova titulació de Graduat en Enginyeria
d’Edificació. Malgrat la complexitat que ha representat l’adaptació en bloc de quasi tots
els estudiants d’Arquitectura Tècnica, així com de l’ingrés dels nous, el balanç final ha
estat prou bo i esperançador.
En general, s’observa una millora dels resultats docents i un augment d’estudiants amb
qualificacions de notable i excel·lent.
Hem fet un primer pas cap a la millora de la qualitat docent, tot i sent conscients, que
encara ens queda un camí per recórrer, que esperem fer-lo amb el menor temps possible.
Els estudiants, han sabut adaptar-se a les noves metodologies i han col·laborat
activament, amb les seves observacions, i fins i tot crítiques. Per part del professorat i
PAS, s’han fet esforços considerables per facilitar la complexa tasca organitzativa de la
docència.

Francesc Jordana i Riba

Era un quadrimestre de transició i sabíem que algunes assignatures estarien fortament
demandades, tot i així, hem pogut ampliar el nombre de grups per minimitzar, dins del
possible, la massificació de les aules.
El segon quadrimestre, que fa poc ha començat, presenta un panorama molt més regular i
en gran mesura, tendent a la normalitat i equilibri entre recursos i necessitats.
Estem segurs, que els resultats acadèmics que obtindrem al final d’aquest curs, serà una
bona demostració de l’encert i efectivitat de les estratègies seguides.

Beques de col·laboració del MEC

Notícies

El MEC a atorgat dues beques de col·laboració per a iniciar-se en la recerca en
departaments universitaris a dues estudiantes de l’Escola, la Ruth Costa i la Amanda
Fradeja. Totes dues podran col·laborar en activitats de recerca en els laboratoris de
Materials i del Foc.
Aquesta ha estat la primera vegada que els nostres estudiants de grau han pogut optar a
aquestes beques, ja que fins ara estaven restringides a estudiants de segon cicle.
Convocatòria SICUE 2010-2011
Del 26 de gener fins al 19 de febrer es va obrir el termini de presentació de sol·licituds per
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aquells estudiants que estiguin interessats en participar en el Sistema d’Intercanvi entre
Centres Universitaris Espanyols (SICUE) per al curs 2010-2011. La resolució de les places
es realitzarà a principis del mes de març.
Eleccions a Junta d’Escola
El passat 1 de febrer es varen convocar eleccions a tots els estaments de Junta d’Escola. El
termini de presentació de candidatures és del 12 a 16 de febrer del 2010. Dins del procés
electoral, el calendari estableix que el 19 es proclamen els candidats, el 22 s’inicia la
campanya electoral, el 2 de març es realitzaran les votacions i el 5 de mar es proclamaran
els candidats elegits.
Modificació de l’oferta d’assignatures de la Línia d’Ampliació de Competències en
Seguretat i Salut a la Construcció
El pla d’estudis del Grau d’Enginyeria en Edificació ha modificat l’oferta d’assignatures de
la Línia d’Ampliació de Competències en Seguretat i Salut a la Construcció per tal de
reforçar els continguts que permeten l’obtenció del reconeixement de la figura del
“Coordinador de Seguretat i Salut en les obres de construcció”, que recull el RD
1627/1997. En aquest sentit la línia ofereix als estudiants la possibilitat d’obtenir el
Diploma de Coordinador de Seguretat i Salut en obres de Construcció. Es tracta d’un
diploma propi atorgat pel centre, a través del qual es reconeix que l’estudiant ha cursat la
formació que recomana la Generalitat per a l’exercici d’aquesta activitat.
Adaptacions d’Enginyeria Tècnica Topogràfica al Grau d’Enginyeria Geomàtica i
Topografia

Grau d’Enginyeria Geomàtica i
Topografia

El passat 12 de febrer de 2010 es va fer pública la taula d’adaptacions entre els estudis
d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i el Grau d’Enginyeria Geomàtica i Topografia. Aquest
quadre està pensat per aquells estudiants que actualment cursen Enginyeria Tècnica
Topogràfica i que amb la posada en marxa del Grau d’Enginyeria Geomàtica i Topografia
estiguin interessats en adaptar-se a la nova titulació.
Visita de la comunitat Xinesa de Barcelona a l’EPSEB
El passat dimecres 17 de febrer la UPC va convocar una jornada de portes obertes al
Campus Nord i al Campus Sud amb l’objectiu d’aconseguir que els joves xinesos de
Catalunya coneguin els estudis que s’hi imparteixen i les instal·lacions del centre a l’hora
d’escollir cursar una carrera universitària. Una cinquantena de nois i noies, acompanyats
també de familiars, que cursen actualment l’ESO van assistir a la jornada. L’acte tenia
dues parts. En primer lloc es va realitzar una presentació a l’aula màster,presidida pel
vicerector de la UPC, Lluís Torner, i el director de Casa Àsia a Barcelona, Jesús Sanz. Per
part de la comunitat xinesa, van prendre la paraula el senyor Lam Chuen Soun, líder de la
comunitat xinesa a Barcelona i el seu fill, que és estudiant de la UPC. També es va poder
sentir el testimoni d’una estudiant que actualment cursa segon curs d’enginyeria
d’edificació a la mateixa UPC, Weilang Wang. La segona part de la jornada va consistir en
una visita a les instal·lacions de les diferents escoles que conformen el Campus Nord i Sud
de la UPC.
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L’EPSEB va rebre aquest estudiants als quals se’ls hi va fer una presentació de l’escola i
dels estudis que s’imparteixen per part del professor Joaquim Capellà Llovera (Cap
d’Estudis d’Arquitectura Tècnica i del Grau d’Enginyeria d’Edificació), i amb una posterior
visita de diverses unitats estructurals com són el Laboratori de Fotogrametria, el Taller de
Patrimoni i per últim una presentació del Taller Gaudí realitzada pel professor Benet Meca
Acosta.
Accions de promoció dels estudis de l’EPSEB
Durant el passat mes de febrer diversos professor de l’EPSEB varem participar en accions
de difusió dels diferents estudis que s’imparteixen a l’escola. Aquestes activitats a través
de jornades d’orientació són els mecanismes que mes impacte tenen sobre els futurs
estudiants.
El 3 de febrer, el professor Carles Serrat i Piè, va realitzar la presentació dels Graus
d’Enginyeria en Edificació i d’Enginyeria Geomàtica i Topografia, dins de les XXV
Jornades d’Orientació Universitària que realitzen cada any a Tàrrega.

Foto: entrada principal de
l’EPSEB

El 17 de febrer, la professora Maria Amparo Núñez Andrés, va realitzar la presentació del
Grau d’Enginyeria en Edificació, dins de les Jornades d’Orientació Acadèmica que
celebrava l’Ajuntament de Badalona.
El 22 de febrer, el professor Joaquim Capellà Llovera, va realitzar la presentació del Grau
d’Enginyeria en Edificació, dins de les Jornades d’Orientació Universitària que celebrava
l’Ajuntament de Granollers.
Jornada informativa a l’EPSEB sobre la mobilitat internacional per al curs 2010-2011
El passat 24 de febrer, a la Sala d’Actes de l’EPSEB va tenir lloc la jornada informativa
sobre la mobilitat internacional per al curs 2010-2011. La sessió va anar a càrrec del
Sotsdirector de R+D+I, Màster, Doctorat i Mobilitat de l’EPSEB, Sr. Carles Serrat i Piè, que
a més d’oferir informació específica sobre els programes de mobilitat, va contar amb el
suport de la Responsable Administrativa de la mobilitat a l’EPSEB i d’una persona del
Servei de Relacions Internacionals. També varem participar estudiants que han gaudit
d’algun programa de mobilitat internacional per tenir de prop les seves experiències.
Jornades de Portes Obertes Campus Nord/Campus Sud
El Campus Nord i el Campus Sud de la UPC van organitzar unes jornades de portes obertes
dirigides a estudiants de secundària per al dimecres 24 de febrer.
L’EPSEB va participar activament en aquestes jornades, i varem rebre un total de 47
estudiants que es van interessar pels estudis que s’imparteixen en el nostre centre.
A més de presentar l’escola van visitar diverses unitat de la mateixa, com la Biblioteca i el
Laboratori de Materials on personal del laboratori va realitzar una demostració pràctica
que va impactar als futurs estudiants.
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La professora Sonia Loewe Baranger ha guanyat una plaça en el Dept. d’Expressió
Gràfica Arquitectònica II
Durant el mes de febrer la professora Sonia Loewe Baranger va guanyar una plaça de
professor col·laborador a temps complet dins del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica
II. L’àmbit en el que desenvoluparà les seves tasques és el d’Expressió Gràfica
Arquitectònica.
Eleccions a Rector
El 10 de març la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
està cridada a les urnes per elegir al proper rector, mitjançant elecció directa i sufragi
universal lliure i secret. Les dues candidatures que es presenten són les d’Antoni Giró,
que es presenta a la reelecció —va ser elegit en les eleccions del 8 de març de 2006, per
un període de quatre anys— i Juan Jesús Pérez, que va ser vicerector de la UPC entre els
anys 2002 i 2006. Els dos candidats van presentar el seu programa electoral a la nostra
escola els passats 23 i 24 de febrer respectivament.
Campanya “Amb una vegada no n’hi ha prou. Vine a donar sang”
Amb aquest eslògan, el Banc de Sang i Teixits va visitar l’EPSEB durant els dies 24 i 25 de
febrer. L’objectiu d’aquestes campanyes és captar i promoure la donació de sang entre la
comunitat universitària.
Normalment aquesta campanya es duu a terme a la nostra escola dos cops per curs
acadèmic amb resultats força positius.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Lectura tesi doctoral

Racó de
l’Estudiantat

Relació d’admesos al Màster en Edificació



El passat 15 de gener va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la
lectura de la tesi doctoral “Las prestaciones económicas tras la ruptura de las uniones
estables de pareja” de la doctoranda Blanca Ballester Casanellas, professora del Dept.
d’Organització d’Empreses de la nostra escola.

El passat 14 de gener es va fer pública la relació d’admesos en el Màster en Edificació per
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al segon quadrimestre del curs 2009/2010. Després de tot un procés de selecció han
pogut entrar en febrer un total de 37 estudiants.
Situació Acord entre l’EPSEB i l’ETSAV
El passat 21 de gener es va fer un comunicat dirigit als estudiants interessats en cursar
l’assignatura de “Complements de Formació” per accedir als estudis d’Arquitectura de
l’ETSAV, per informar-los de que durant el quadrimestre de primavera no s’impartirà
l’esmentada assignatura, ja que l’acord que hi havia signat entre les dues escoles queda
en suspens a la espera de que la titulació d’Arquitectura s’adapti al nou pla d’estudis
emmarcat dins de l’EEES.
Publicació d’aspectes normatius i administratius per als estudiants de l’EPSEB
El passat 25 de gener es van publicar els calendaris de presentació dels PFC/PFG/TFM
corresponents a les diferents titulacions de l’escola, així com informació general sobre
cada modalitat.
El passat 12 de febrer es van publicar els tribunals de PFC/PFG corresponents a la
convocatòria del mes de febrer per a les titulacions d’Enginyer en Edificació,
d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria Tècnica Topogràfica.
El passat 15 de febrer es van publicar els tribunals de PFC dels estudis d’Enginyeria en
Organització Industrial (pla 2003 i pla 2004) tant pel que fa a la modalitat presencial com
a la semipresencial.
Sessió informativa i Acte de Benvinguda per als estudiants del Màster en Edificació
El passat 26 de gener de 2010 va tenir lloc l’Acte de Benvinguda del curs 2009/2010 als
estudiants del Màster en Edificació. L’acte el va dirigir el responsable acadèmic del
màster, el professor Carles Serrat i Piè.
Al mateix acte es va realitzar una xerrada informativa dirigida a tot l’estudiantat del
Màster en Edificació sobre les dues especialitats (Tecnologia/Gestió) i les dues possibles
orientacions (Recerca/Professional), a càrrec de: Dr. Carles Serrat, responsable acadèmic
del màster; Dra. Isabel Serrà, coordinadora especialitat Tecnologia; Dr. Jordi Fernández,
coordinador especialitat Gestió; Dr. Francisco Javier Llovera, respresentant de recerca,
especialitat Gestió i el Dr. Antoni Guillamón, representant de Recerca, especialitat
Tecnologia.
Informació general de la matrícula de febrer de 2010
El passat 26 de gener es va publicar al web de l’escola informació referent a tots els
processos relacionats amb la matrícula per al quadrimestre de primavera de 2010.
Aquesta informació té l’objectiu de que els nostres estudiants estiguin assabentats del
calendari de comissions d’Avaluació Curricular, del procés de matriculació, informació
sobre les beques, els descomptes de matrícula, etc.
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Teatre universitari “La Coquera”
El grup de teatre “La Coquera” amb seu a l’EPSEB, és una associació sense ànim de lucre
creada en el 2006 per fomentar les activitats humanístiques en els estudis d’Arquitectura i
Enginyeria en Edificació. Actualment està conformada per una dotzena de persones i
dedica els seus recursos a muntar peces, tallers i conferències sobre teatre.
El passat divendres 19 de febrer a les 16 h. varem presentar a la Sala d’Actes de l’EPSEB
l’obra “Almisdaé”. Almisdaé es un nom anònim, inventat, d’una dona que no té futur ni
passat, una excusa per aprofundir sobre els jocs de poders entre homes i dones i la
irrefrenable tensió i violència que aquests jocs generen.

ISTS 13 – Premio Presidente del CIDECT
El passat 28 de febrer de 2010 va finalitzar la convocatòria dels Premio “Presidente del
CIDECT”. Es tracta d'un certamen en el qual poden participar estudiants de postgrau o
arquitectes i enginyers titulats en el moment de la celebració del ISTS amb menys de 35
anys.El premi es presenta en dues categories: Recerca i Disseny.
La presentació dels projectes finalistes es realitzarà dins del “Simposium Internacional
sobre Construcción Tubular” (ISTS 13) organitzat per el IIW (Institut Internacional de
Soldadura) i el CIDECT (Comité Internacional para el Desarrollo y Estudio de la
Construcción Tubular) que tindrà lloc a la ciutat de Hong-Kong durant els dies 15 i 17 del
mes de desembre de 2010.

Racó de la
Biblioteca

Exposició: Marroc Presaharià. Habitat i patrimoni a la biblioteca EPSEB
Del 20 de gener al 15 de febrer teniu a la biblioteca de l’EPSEB un extracte de la mostra
inaugurada el 1998 sobre l’exposició “Marroc Presaharià. Habitat i patrimoni” que
organitza el COAATEEB en col·laboració amb el CERKAS i la UNESCO.

Nova versió del Laboratori Virtual d’Idiomes
La Biblioteca de l’EPSEB estrena nova versió del Laboratori Virtual d’Idiomes, un espai per
aprendre, mantenir o millorar el nivell de l’anglès, català i castellà. En aquest portal
trobareu un llistat de tots els materials disponibles a les biblioteques així com una selecció
de recursos accessibles on-line.
http://lvi.upc.edu/home/home.php

Myilibrary: llibres electrònics
Mylibrary és una plataforma que dóna accés a més de 500 llibres multidisciplinars. Més
informació: http://bibliotecnica.upc.edu/content/myilibrary
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CiteAlert: servei d’alerta
CiteAlert és un servei que notifica automàticament als autors dels articles publicats a una
revista d’Elsevier, quan han estat citats en qualsevol revista indexada per Scopus. Aquest
és un servei gratuït i les notificacions es reben via e-mail. Més informació:
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/cite_alert

Racó dels Serveis
Informàtics

Aplicatiu per a la prematricula
Amb l’objectiu de poder conèixer la intenció de matrícula dels estudiants del Grau
d’Enginyeria en Edificació, es va posar en marxa un aplicatiu de prematricula on els
estudiants han expressat les seves sol·licituds, que ha permès adequar l’oferta a les
necessitats horàries dels nostres estudiants.
Nova aplicació per als PFC/PFG/TFM
El passat 11 de febrer els serveis informàtics van presentar al PDI de l’escola una nova
aplicació que agilitza el seguiment dels Projectes Fi d’estudis (PFC/PFG/TFM) mitjançant la
intranet de l’EPSEB.
Consultes virtuals
Els serveis informàtics han ampliat l’accés a l’aplicació de consultes virtuals als col·lectius
del PAS i PDI de l’escola.
Nova aplicació per al seguiment de les tutories de fase inicial
Des dels serveis informàtics de l’escola, s’està treballant en una nova aplicació que agilitza
el seguiment de les tutories de fase inicial mitjançant la intranet de l’EPSEB.
Aquesta aplicació d’entre altres serveis permet l’accés d’informació per part dels
estudiants, la consulta de dades per part dels tutors i el seguiment de reunions.
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