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El Director
Informa

Nou curs i nova edició de la nostra revista.
Amb aquest curs que hem iniciat, ja tenim totes les titulacions adaptades a l’EEES.
Em sembla prou destacable dir-vos que els resultats de les avaluacions, que l’estudiantat
fa del professorat, del curs passat, són les millors mai aconseguides i amb el nombre més
gran de valoracions altes.
Tenint en compte que el curs anterior va ser el d’adaptació, grups nombrosos i canvis de
metodologies de l’aprenentatge, podem estar ben satisfets. Vull expressar la més sincera
enhorabona i felicitació a tots els estaments per la feina ben feta.
Ha estat un inici de curs amb moltes activitats i moltes més que s’han de desenvolupar
durant els mesos de novembre i desembre, de les que rebreu oportuna informació amb el
numero 14 d’Edific@, que tancarà l’any 2010.

Francesc Jordana i Riba

Hem estat pioners i valents en apostar per la implantació en bloc dels estudis de Grau en
Enginyeria d’Edificació i crec que ens n’hem sortit amb bona nota.
Certament som una Escola que millorem dia a dia i de la que totes i tots podem sentir-nos
orgullosos de estudiar-hi i treballar-hi.
Francesc Jordana

Notícies

Acte de Benvinguda als nous estudiants de Grau de l’EPSEB
Es va convocar a tots els estudiants de nou accés a l'Acte de Benvinguda que va tenir lloc
el mateix dia 13 de setembre, inici del curs acadèmic, a les 12h. per als estudiants dels
grups de matí i a les 16h. per als estudiants dels grups de tarda la durada aproximada va
ser d'una hora.
Campanya de Donació de Sang
Els proppassats dies 6 i 7 d'octubre, es va dur a terme la Campanya de Donació de Sang
del quadrimestre de tardor de l'EPSEB.
La col·laboració de tots els membres de la comunitat de l’escola va aconseguir millorar
encara més, els bons resultats que sempre ha donat l’EPSEB.

Convocatòria d'eleccions al Claustre Universitari - Estudiants
En data 21 de juliol de 2010, el Consell de Govern va aprovar celebrar al mes de setembre
una convocatòria d'eleccions al Claustre Universitari de la UPC per a la renovació de
vacants.
Estudiantes i estudiants de 1r. i 2n. cicles:
EPSEB: 6 vacants
La novetat és que tot el procés s’ha fet de forma electrònica, amb la qual cosa és
imprescindible tenir gravat el certificat digital al carnet d’estudiant.
Quarta edició del "Roca International Design Contest Jump the gap"
Roca, empresa líder en el sector del bany, i BCD Barcelona Centre de Disseny, convoquen
la quarta edició del Roca International Design Contest Jump the gap, oferint l'oportunitat
de presentar creacions basades en la innovació i el disseny en l'àmbit del bany.
Com en les anteriors edicions, el concurs s’adreça a dissenyadors i arquitectes, així com a
estudiants de disseny i arquitectura, menors de 35 anys, d’arreu del món.
Presentació PREMIS EDIFICACIÓ 2011 6a. Edició
El divendres dia 1 d'octubre a les 8 hores i a les 16 hores a la Sala d'Actes de l'EPSEB es va
dur a terme la presentació dels Premis Edificació 2011 en la seva 6a. edició. Aquesta
presentació va anar adreçada als alumnes de les assignatures "Construcció III",
"Construcció VI" i "Construcció VII", que presentaran treballs dins de les mateixes
assignatures que competiran per accedir als premis que atorga l’associació d’empreses
que formen el club DIR.
Resolució Beques ENGINYCAT EPSEB 2010/2011
S'ha fet pública la relació dels estudiants seleccionats segons els criteris oficials de la
convocatòria de beques Enginycat per al curs 2010/2011.
Per a l’EPSEB son 15 estudiants dels darrers cursos que assessoraran als nous de primer
per acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge i fer-los més fàcil el progrés dins la
universitat.
Presentació Programa Mentories
Dins del marc del Pla d'Acció Tutorial, els estudiants de nou ingrés tenen assignat un/a
mentor/a, que és un/a estudiant/a dels últims cursos que té com a missió contribuir a la
superació de la fase inicial i que col·laborarà amb el/la tutor/a en les funcions
d'informació sobre l'Escola i orientació sobre les carències formatives i les dificultats
d'aprenentatge, aportant la seva experiència.
Estudiants de l’EPSEB fan el seu PFC sobre el Modernisme a Melilla
Per sisè any consecutiu estudiants de l’EPSEB sota la direcció del professor Benet Meca,
fan el seu PFC a Melilla. Durant la primera quinzena de setembre, es van desplaçar quatre
estudiants a la ciutat de Melilla per aixecar els plànols de quinze edificis modernistes
dissenyats per Enrique Nieto.
Tots aquests projectes es realitzen en el marc del conveni que hi ha signat entre la
“Fundación Melilla Ciudad Monumental” i l’EPSEB.

Visita de l’ambaixador de Xile
El dimarts dia 5 d'octubre, a les 19h, com en altres ocasions, es van reuneir a l'escola els
doctorants Xilens que resideixen a Barcelona, acompanyats pel Cònsol i l'Agregat cultural,
i en aquesta ocasió també va venir l'Ambaixador, van ser atesos pel subdirector Vicenç
Gibert en representació del director que tenia un compromís previ fora de l’escola, i
finalment va signar al llibre d'honor de l'escola.
Entrevista al professor Josep Lluís Altimira Ventura en relació a la rehabilitació i el
manteniment com a sortida al sector de l’arquitectura i l’edificació.
El dia primer d’octubre es va publicar una entrevista a la premsa en la que el professor
Josep Lluís Altimira Ventura argumentava l’oportunitat que representa com a sortida per
al sector de l’edificació i l’arquitectura, la rehabilitació i el manteniment, cosa que fins ara
havien estat oblidades per la major part del sector.
Jornada Tècnica:"¿Quiénes somos vigilantes de la salud en prevención de riesgos
laborales?"
El professor Jaume Guixà va actuar com a ponent a la Jornada Tècnica:"¿Quiénes somos
vigilantes de la salud en prevención de riesgos laborales?" que es va celebrar el dia 17 de
setembre a l’ETSEIB, organitzat per “Prevención Integral” i amb el recolzament del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Racó de la Recerca i
la Transferència

Workshop on "Diagnostic Contributions for Planning Conservation of the Built
Environment
Del 20 al 23 de setembre es va celebrar a l'EPSEB aquest workshop que va impartir la
professora Elisabetta Rosina del Dipartamento di Scienza e Tecnologie per l'Ambiente
Costruito del Politecnico de Milano.
La inscripció va ser gratuïta i es va fer per la INTRANET de l'EPSEB.
Seminari IEMAE amb el professor Dr. Zari Dzalilov
El dimecres dia 7 d’octubre de 2010, a les 12:00h, a l’Aula 0.8, va tenir lloc el seminari
organitzat per l’IEMAE “Applications of optimization based data mining technique to a
tobacco control data set”.
Dictat pel professor Dr. Zari Dzalilov de la UNIVERSITY OF BALLARAT, Australia
Seminari IEMAE amb el professor Dr. Janos D.Pinter
El dilluns 18 d’octubre del 2010, a les 12:00h, a l’Aula 0.8, va tenir lloc el seminari
organitzat per l’IEMAE “Global Optimization: State-of-the-Art and Selected Applications”.
Dictat pel professor Dr. Janos D.Pinter de la ÖZYEGIN UNIVERSITY, ISTAMBUL, TURKEY
Seminari IEMAE amb la professora Dra. Eva Miranda
El dijous 28 d’Octubre de 2010, a les 12h, a l’Aula 0.6, va tenir lloc el seminari organitzat
per l’IEMAE “ESCHER I LES ARQUITECTURES IMPOSSIBLES”.
Dictat per la professora Dra. Eva Miranda, del Departament de Matemàtica Aplicada I
(EPSEB-UPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya

1r Premi a la millor fotografia científica, en el marc del “XI Congreso Nacional de
Materiales”.
En el “XI Congreso Nacional de Materiales”, celebrat del 23 al 25 de juny de 2010 a la
ciutat de Saragossa, organitzat per la Sociedad Española de Materiales, va participar-hi el
professor J. M. Gómez Soberón juntament amb altres professors amb l’ article:
HORMIGONES SUSTENTABLES: RESISTENCIA ELÉCTRICA Y ELECTROQUÍMICA, i van
presentar la fotografia que va guanyar el primer premi, amb la imatge d’un Cristall
d’Hidròxid de Calci producte de la hidratació del ciment pòrtland. Presa amb un
Microscopi Electrònic de Rastreig a 1500 augments.

Racó de
l’Estudiantat

Convocatòria de beques d’aprenentatge de la UPC de suport a la Delegació d'Estudiants
de l'EPSEB
Es van convocar 4 Beques d'aprenentatge per al suport a la Delegació d'Estudiants de
l'EPSEB.
El termini per presentar les sol·licituds corresponents va acabar el proppassat 15 de
setembre amb una demanda de més de 15 aspirants.
S’inicien les Tutories de Fase Inicial d’EE i d’EGT
Tots aquells estudiants que estan cursant la Fase Inicial d'Enginyeria d'Edificació o
d'Enginyeria Geomàtica i Topografia i encara no han superat 42 crèdits, tenen assignat un
tutor, que en principi serà el mateix fins que es superen aquests 42 crèdits de la fase
inicial.
5 Beques per a la Jornada de Cadastre
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya, ha concedit 5 beques
per als estudiants d’Enginyeria Tècnica Topogràfica per assistir a la Jornada de Cadastre.
Aquesta Jornada de Cadastre (8 hores), ha tingut lloc el dia 17 de setembre a partir de les
9:30 hores a la Sala d'Actes de l'EPSEB.
CARNETS UPC noves dates per als estudiants que no el tinguin
Per als estudiants que no tinguin encara el CARNET D'ESTUDIANT DE LA UPC, han tornat a
venir els executius del "Banco de Santander" per fer els tràmits corresponents. És una
manera de facilitar que tots els estudiants puguin comptar amb aquest document que els
facilitarà l’accés a serveis i properament a l’e-administració.
Primeres eleccions a DELEGAT DE CLASSE per al curs 2010/2011
Primeres Eleccions a Delegat de Classe per aquest quadrimestre, tant per als estudis d’EE
com per als d’EGT .
Els interessats podien presentar candidatures fins el dia 21 de setembre enviant un correu
a informacio@delepseb.org indicant el nom, cognoms, DNI i assignatures que estan
cursant.

Racó de la
Biblioteca

JCR 2009/2010: Ja està disponible
El llistat de revistes dins del Journal Citation Report 2009 amb factor d'impacte actualitzat
està disponible a la biblioteca de l’EPSEB.

El JCR o Journal Citation Reports és una base de dades produïda per Thomson Scientific
que presenta dades estadístiques d'unes 7.600 revistes que permeten determinar, d'una
manera sistemàtica i objectiva, la importància relativa de cada revista en el marc de la
seva categoria temàtica.
Convocat un nou curs per a la formació específica del PDI
Nou curs Internet i Web 2.0
Adreçat a PDI dins l’oferta formativa de l’ICE impartit a la Biblioteca EPSEB
S’impartirà el dia 14 de desembre 2010 de 9.30 a 13.30 h
Nous títols del paquet de llibres electrònics Ebrary:
- Adhesivos industriales
- Corrosión industrial
- Electricidad I
- Instrumentación industrial
- Metales resistentes a la corrosión
- Técnicas de climatización
- Soldadura industrial
Halloween a la Biblioteca de l’EPSEB
La biblioteca EPSEB celebra per primer any Halloween com a excusa per promocionar la
nostra col·lecció més terrorífica...

Racó dels Serveis
Informàtics

Xarxa Sense Fils
L’Escola ha ampliat les zones amb cobertura WiFi per accedir a la Xarxa Sense Fils de la
UPC amb dos nous punts d'accés.
Podeu consultar els mapes de cobertura actual a l'apartat de la XSF que trobareu al web
de l’escola a l’apartat dels Serveis Informàtics.
(http://www.epseb.upc.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=
234)
Renovació d’equips
S’ha iniciat la renovació de 16 ordinadors personals del PAS de l’escola i s’ha instal·lat un
nou commutador de 24 ports, tot dins del marc del Pla TIC 2010. Per a l’actualització i
millora dels equipaments informàtics de l’escola.

Si esteu interessats en fer pública alguna informació envieu un @ a l’adreça:
informacio.epseb@upc.edu Recordeu indicar el TEMA: edific@

