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El Director
Informa

Tal i com podeu llegir a l’apartat de notícies, la professora Blanca Figueras del
departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II a substituït al professor Vicenç Gibert
en les responsabilitats de la Subdirecció d’Infraestructures i Empreses.
Vull aprofitar per agrair al sotsdirector sortint Vicenç Gibert, tot el que ha fet al llarg dels
anys en què ha estat al front de les infraestructures i recursos de l’escola.
Ha sabut portar i suportar, amb la màxima entrega i eficiència totes les responsabilitats
que li han estat encarregades, tant per l’actual com per anteriors direccions. També ha
mostrat sempre una cara amable, en qualsevol situació, tot i que no sempre han estat
fàcils de resoldre.

Francesc Jordana i Riba

Estic plenament convençut que tot el temps que li demanava la subdirecció, el sabrà
aprofitar al màxim per tirar endavant nous reptes i nous projectes acadèmics.
També estic segur, que la subdirectora Blanca Figueras, amb un nou estil i maneres de fer,
tindrà tota mena d’èxits en uns moments gens fàcils en què les expectatives d’ampliació
del nostre edifici, han quedat temporalment congelades i amb un panorama de futur, no
gaire esperançador.
Certament estem en uns moments, econòmicament complicats. Retallades importants en
els pressupostos i fins i tot en els contractes del personal, fan que mantenir els nivells de
qualitat que l’Escola té com a objectius primordials, sigui una tasca difícil i que en algun
cas es faran perceptibles les conseqüències de les retallades.
Tenim també una sèrie de contenciosos interposats al “Tribunal Supremo” per d’altres
col•lectius professionals, que tampoc ens afavoreixen gaire, tot i que hagi estat acceptat
a tràmit, un recurs presentat al Tribunal Constitucional.
En conclusió, una primavera moguda en la que esperem poder resoldre part del
problemes i seguir amb optimisme tirant del carro tots plegats.
Hem de treballar fort per millorar el futur de l’Escola i de les nostres titulacions, ja que
com diu Woody Allen (director de cine i escritor) “M’interessa molt el futur perquè és el
lloc on penso passar la resta de la meva vida”

Francesc Jordana
Director
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Nomenament de la Sotsdirectora d’Infraestructures i Empreses
El passat 14 de febrer, el Director de l’EPSEB va nomenar a la professora Blanca Figueras
Quesada com a Sotdirectora d’Infraestructures i Empreses, en substitució del professor
Vicenç Gibert Armengol.

Blanca Figueras Quesada

Accions de promoció dels estudis de l’EPSEB
Durant el passat mes de febrer diversos professors de l’EPSEB varen 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 més impacte tenen sobre els futurs
estudiants.
El 16 de febrer, el professor Agustín Portales Pons, 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 José Manuel Gómez Soberón, va realitzar la presentació del
Grau d’Enginyeria en Edificació dins de les Jornades d’Orientació d’Estudis Superiors que
organitzava l’Ajuntament de Sabadell.

L’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) a l’Upccommons
L’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) dirigit pel professor Benet Meca
Acosta, ha estat inclòs en l’apartat de recerca de l’Upcommons dintre d’“Altres materials i
col∙leccions especials”. Tot un reconeixement al treball desenvolupat en la direcció de
Projectes Finals de Carrera que estudien a nivell gràfic i històric edificis catalogats per les
diferents institucions públiques catalanes.

Convocatòria SICUE 2011‐2012
El passat 15 de febrer es va realitzar la sessió informativa sobre el programa de mobilitat
SICUE, dirigida a aquells alumnes interessats en el sistema d’intercanvi entre centres
universitaris espanyols per al curs 2011‐2012.
Per aquest curs el termini de presentació de sol∙licituds es va obrir del 25 de gener fins al
18 de febrer i la resolució de les places es realitzà a principis del mes de març.

Jornada Tècnica: “Actividades preventivas específicas en el sector de la Construcción”
El passat 24 de febrer de 2011, es va celebrar a la Sala d’Actes de l’EPSEB la Jornada
Tècnica sobre activitats preventives específiques en el sector de la construcció. De la ma
del Sr. Pedro Rodriguez Mondelo professor del Dept. d’Organització d’Empreses, es van
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exposar diversos temes com l’elaboració de plans de autoprotecció, prevenció en el
sector de la construcció, gestió de la prevenció en les microempreses, coordinació
d’activitats empresarials, etc.

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 dijous 24 de febrer.
L’EPSEB va participar activament en aquestes jornades, i varem rebre un total de 40
estudiants que es van interessar pels estudis que s’imparteixen en el nostre centre.
A més de presentar l’escola van visitar diverses unitats de la mateixa, com la Biblioteca, el
Laboratori de Materials i el Laboratori del Foc, on personal tècnic va realitzar
demostracions pràctiques als futurs estudiants.

Setmana Geomàtica Internacional
Del dia 15 al 17 de març de 2011, en el Recinte de Montjuïc va tenir lloc un dels
congressos més importants sobre disciplines geomàtiques. El tema central d’aquesta
edició va ser “El futur dels mapes – els mapes del futur” i l’escola va participar en
l’organització i el desenvolupament com en les adicions anteriors.

Sessió informativa sobre la mobilitat internacional de l’EPSEB per al curs 2011‐2012
El passat 9 de març van tenir lloc a la Sala d’Actes de l’EPSEB les sessions informatives
sobre els programes de mobilitat internacional per al curs 2011‐2012, que van anar a
càrrec del Sotsdirector de R+D+I, Màster, Doctorat i Mobilitat de l’EPSEB, Sr. Carles Serrat
Piè, contant amb el suport de la Responsable Administrativa de Mobilitat de l’EPSEB i de
la Responsable de la Unitat d’Afers Internacionals de Mobilitat Estudiantil de la UPC.
Per tal de facilitar l’assistència de tots els interessats es van realitzar dues sessions, una
pel matí de 12 a 13 h. I l’altra per la tarda de 16.30 a 17.30 h.

Jornada Tècnica de “Gestió de la Qualitat Ambiental i de la Higiene als edificis”
El passat 24 de març de 2011, de 09:15h a 13:30h, es va dur a terme la Jornada Tècnica de
“Gestió de la Qualitat Ambiental i de la Higiene als edificis” a la Sala d’Actes de l’EPSEB. La
jornada va ser gratuïta però amb places limitades, i es va lliurar certificació d’assistència.

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 23 i 24 de
febrer. L’objectiu d’aquestes campanyes és captar i promoure la donació de sang entre la
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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

Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca
Es concediran un mínim de 7 ajuts a grups d’estudiants de les diferents titulacions de la
UPC amb la finalitat que desenvolupin un projecte de recerca.
El termini de presentació de les sol∙licituds va ser del passat dia 23 de febrer fins el dia 4
d’abril.

Racó de
l’Estudiantat

Publicació d’aspectes normatius i administratius als estudiants de l'EPSEB
El passat 14 de gener es va publicar Informació important – Convocatòria PFC/PFG/TFM
febrero’11 corresponents a les diferents titulacions de l’escola a on s’informava als
estudiants i als directors de PFC/PFG/TFM dels tràmits que tenien que du a terme i les
seves dates límit.
El passat 4 de febrer es van publicar els Tribunals de PFC/PFG/TFM corresponents a la
convocatòria del mes de febrer per a totes les titulacions.
El passat 7 de febrer es van publicar les Tutories per Baix Rendiment d’Enginyeria
d’Edificació, que tenen per objectiu proporcionar orientació a l’estudiantat amb mals
resultats acadèmics entorn la seva matrícula.
El passat 18 de febrer es van publicar les Tutories de Baix Rendiment d’Enginyeria Tècnica
Topogràfica amb el mateix objectiu que les d’Enginyeria d’Edificació.
El passat 21 de febrer es van publicar les Tutories de Fase Inicial d’Enginyeria d’Edificació i
d’Enginyeria Geomàtica i Topografia, amb l’objectiu de portar el seguiment dels
estudiants que encara no hagin superat la fase inicial dels seus estudis.

Informació general de la matrícula de febrer de 2011
El passat 7 de gener es va publicar a la web de l’escola la informació referent a tots els
processos relacionats amb la matrícula per al quadrimestre de primavera de 2011, que té
l’objectiu de que els nostres estudiants estiguin assabentats del procés de matriculació,
de la informació sobre les beques, dels descomptes de matrícula, etc.
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NOVETAT ACADÈMICA: Diploma d’Ampliació de Competències (DAC)
L’EPSEB, davant la possibilitat de facilitar una formació complementària que pugui ser
d’interès per a l’estudiantat del grau d’Enginyeria d’Edificació i que reculli les demanes
que tenen algunes empreses i organismes de l’àmbit de l’edificació, proposa el que es
denomina “Diploma d’Ampliació de Competències” (DAC).
El passat 24 de gener es va publicar informació referent a aquesta novetat acadèmica i es
va fer una sessió informativa per difondre les condicions i avantatges per als que cursin
els DAC, la seva primera oferta com a experiència pilot que es va presentar, va ser el DAC
en rehabilitació.

Vols activar el teu anglès?
El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC ofereix una oferta flexible amb solucions a
mida per aprendre i practicar l’anglès a tots els estudiants de la UPC.

Racó de la
Biblioteca

Memòria Biblioteca 2010
Memòria estadística de la Biblioteca: 156.969 visitants, 4.493 préstecs de portàtils,
17.314 préstecs de documents, 4.507 préstecs de sales de treball, sessions de formació a
2.061 alumnes, ... Es va presentar la memòria estadística corresponent a l'any 2010 on es
fan visibles les dades més rellevants sobre l'activitat duta a terme a la Biblioteca durant el
passat curs.

Nou Accés a ABI/INFORM Complete
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha subscrit la base de
dades ABI/INFORM Complete. Es tracta d’una base de dades d’àmbit internacional
d’economia i negocis. Ofereix més de 3.000 revistes a text complet, 25.000 tesis, 14.000
publicacions de treball SSRN i diaris clau com The Wall Street Journal i The Financial
Times.

Nova subscripció al Portal d’Accés a la Web of Knowledge
La Universitat Politècnica de Catalunya torna a tenir accés vigent a Derwent Innovation
Index, la base de dades internacional sobre patents que conté més de 12 milions
d'invents bàsics de 40 autoritats emissores.
Per accedir al recurs cal clicar a la icona del Web of Knowldege (WOK) i seleccionar de la
pestanya "base de dades" Derwent Innovation Index.

Oferta formativa per a estudiants de doctorat
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El Servei de Biblioteques i Documentació organitza per estudiants de doctorat activitats
formatives en recursos d'informació classificats per camp temàtic. Podeu consultar
l'oferta a la web de l'Oficina de Doctorat.

Racó dels Serveis
Informàtics

Nova aplicació per valorar els nostres estudis
Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat dels estudis impartits a l’EPSEB, s’ha dissenyat i
implementat una nova aplicació que permet conèixer la valoració dels estudiants sobre
les assignatures i el professorat. Aquesta aplicació ja s’ha utilitzat per valorar el grau de
satisfacció en els complements de formació del Greu d’EGT i el Grau d’EE.

Agilitzem el tràmit de les sol∙licituds internes del PAS
S’ha ampliat l’àmbit de l’aplicació de sol∙licituds internes a l’àrea de recursos de l’Escola,
que permet al PAS del Centre realitzar sol∙licituds de material fungible de forma
telemàtica.

Nou servidor DHCP
S’ha millorat el servei d’accés a la xarxa de l’Escola dels equips amb IPs dinàmiques amb la
instal∙lació d’un nou servidor DHCP que ofereix redundància en el servei i garanteix el
funcionament en el cas de fallada d’un dels equips.

Fe d’errates:
En el passat edifica a la notícia sobre la Conferència “Antecedents i mètode per al canvi al sistema de referència
ETRS89” s’ha modificat l’últim paràgraf amb la informació següent:
La conferència tenia per objectiu presentar als estudiants de topografia la solució adoptada per l'ICC per a la
transformació entre el sistema de referència ED50, sobre el que actualment s’ha compilat tota la cartografia oficial
en l’àmbit de la Península Ibérica i les Illes Balears, i el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System),
sistema de referència geodèsic oficial a España a partir del Reial Decret 1071/2007.
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