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El Director  
Informa 
 

Francesc Jordana i Riba 
 

 

Com no podia ser d’altra forma, hem d’encapçalar aquest número de la nostra revista 
electrònica parlant dels 50 anys de l’Escola.  

És un període llarg per alguns i curt per a uns altres. Llarg perquè 50 anys d’activitat 
formativa dona uns resultats de més de 25.000 estudiants que han passat per les nostres 
aules. Promocions i promocions de persones que s’han iniciat en els camins professionals 
de l’edificació i d’altres, a partir dels coneixements i les competències adquirides a la 
nostra Escola. Una Escola que a partir del seu primer objectiu, ser Escola Tècnica 
d’Aparelladors, ha anat creixent en titulacions i amb riquesa de coneixements.  

La nostra escola es va inaugurar quan encara no existia la UPC. Juntament amb l’escola 
d’enginyeria industrial i la d’arquitectura, ambdues veïnes, varen ser els primers edificis 
que 10 anys més tard, formarien part de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB) 
com s’anomenava aleshores.  

Però també és un temps curt si pensem en la llarga història dels oficis i les professions 
d’aparellador i de topògraf, avui dia anomenades enginyeria d’edificació i enginyeria en 
geomàtica i topografia. Noms nous per a unes professions que els seus orígens es perden 
en els temps. 

Hem de sentir-nos orgullosos de ser els hereus de tants i tants artesans i professionals 
que han sabut fer d’unes professions, no sempre prou conegudes,  una necessitat social 
imprescindible.  

Dels Aparelladors a l’Enginyeria d’Edificació i dels Topògrafs a l’Enginyeria Geomàtica i 
Topografia, a més d’altres estudis de segon cicle i màster, és un notable canvi!! 

Però mirar endarrere, ha de tenir com a principal finalitat, el poder dibuixar un futur molt 
millor i no repetir errors del passat. Hem de saber avançar seguint les petjades que els 
anys ens han ensenyat a distingir com a fiables i hem d’allunyar-nos dels camins que ens 
han portat a situacions tan poc “sostenibles” com les del món actual. 

Els enginyers/res de les diferents especialitats que es formen a la nostra Escola, han de 
sortir ben preparats tècnicament, però això no serà suficient si no som capaços de què 
també tinguin molt assumits altres valors com són la consciència mediambiental i social, 
l’esperit de treball i superació, ètica i honestedat. En resum que siguem capaços de 
formar bons tècnics i millors persones. Sols així podrem tenir la certesa de què altres, 
puguin celebrar el centenari i sentir-se orgullosos de formar part de la nostra escola i de la 
nostra universitat. 

Feliç aniversari a totes i a tots. 
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Escuela Técnica de Aparejadores 
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INICI DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA D'EDIFICACIÓ 
(ANTIGA D'APARELLADORS)
 
Aquest curs 2011
nom de “Escuela Técnica de Aparejadores

l’any 2011 i 2012 amb un programa d’activitats i actes de caràcter científic i lúdic que, de 
ben segur, serviran perquè tota la societat prengu
juguem en el món de l’edificació i en la formació de persones. 
 
Per tal d’organitzar aquest esdeveniment, el passat 26 d’octubre es va nomenar una 
Comissió del 50è aniversari presidida pel Director de l’EPSEB
Carlota Auguet, Fernado Cisneros, Vicenç Gibert, Jaime Guixá, Eva Miranda, Judith 
Ramírez, Jaume Rosell i José Antonio Fernandez.
 
 
Acte de Benvinguda als nous estudiants de l’EPSEB 
 
El passat 7 de setembre va tenir lloc l’Acte 
accés, coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2011
sessió de matí i 
Sotsdirectora de Qualitat i Estu
i de la Sotsdirectora Acadèmica de l’escola.
 
 
Estudiants del DAC en Rehabilitació a la Universitat de Cagliari
 
Cinc estudiants del Diploma d’Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació van 
participar en un Laboratori internacional d’arquitectura a l’
paesaggi archeologici. Workshop Internazionale di Progetto, 
d’agost i el 10 de setembre de 2011 a l’illa de Sardenya, organitzat per la 
Architettura di Cagliari (Universitat de Cagliari) amb la col·laboració de RehabiMed.
 
 
Curs BEST a l’EPSEB
 
Del 19 al 23 de setembre es van celebrar a l’EPSEB el “
Space. Do a twist: Barcelona in 3D¡

organitzades 
d’aquesta escola 
 
BEST (Board of European Students of Technology) és una as
d'estudiants de carreres tècniques amb presència en 90 universitats europees i en un 
total de 30 països. El seu objectiu és promoure Europa entre els europeus a través dels 
cursos BEST i tota una sèrie d'activitats a l'estranger. 
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INICI DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA D'EDIFICACIÓ 
(ANTIGA D'APARELLADORS) 

Aquest curs 2011-12 fa 50 anys que va obrir les portes l’actual 
Escuela Técnica de Aparejadores”. Aquesta fita històrica es celebrarà durant 

l’any 2011 i 2012 amb un programa d’activitats i actes de caràcter científic i lúdic que, de 
ben segur, serviran perquè tota la societat prengui consciència de qui som i quin paper 
juguem en el món de l’edificació i en la formació de persones. 

Per tal d’organitzar aquest esdeveniment, el passat 26 d’octubre es va nomenar una 
Comissió del 50è aniversari presidida pel Director de l’EPSEB
Carlota Auguet, Fernado Cisneros, Vicenç Gibert, Jaime Guixá, Eva Miranda, Judith 
Ramírez, Jaume Rosell i José Antonio Fernandez. 

Acte de Benvinguda als nous estudiants de l’EPSEB  

El passat 7 de setembre va tenir lloc l’Acte de Benvinguda per a tots els estudiants de nou 
, coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2011-2012. Aquest acte es va celebrar en 

sessió de matí i de tarda i va comptar amb la presència del Director del Centre i de
Sotsdirectora de Qualitat i Estudiantat, del Sotsdirector de Coordinació i Innovació Docent 
i de la Sotsdirectora Acadèmica de l’escola. 

Estudiants del DAC en Rehabilitació a la Universitat de Cagliari

Cinc estudiants del Diploma d’Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació van 
participar en un Laboratori internacional d’arquitectura a l’
paesaggi archeologici. Workshop Internazionale di Progetto, 
d’agost i el 10 de setembre de 2011 a l’illa de Sardenya, organitzat per la 
Architettura di Cagliari (Universitat de Cagliari) amb la col·laboració de RehabiMed.

BEST a l’EPSEB 

Del 19 al 23 de setembre es van celebrar a l’EPSEB el “Give me the Shape. Give me the 

Space. Do a twist: Barcelona in 3D¡”, una sèrie d’activitats formatives de BEST, 
des per la Cristina Magallón Hernández amb col·laboració del professor 

d’aquesta escola Albert Sanchez Riera del Dept. d’Expressió Gràfica Arquitectònica II.

BEST (Board of European Students of Technology) és una as
d'estudiants de carreres tècniques amb presència en 90 universitats europees i en un 
total de 30 països. El seu objectiu és promoure Europa entre els europeus a través dels 
cursos BEST i tota una sèrie d'activitats a l'estranger.  
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INICI DE LA CELEBRACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA D'EDIFICACIÓ 

12 fa 50 anys que va obrir les portes l’actual edifici de l’Escola sota el 
Aquesta fita històrica es celebrarà durant 

l’any 2011 i 2012 amb un programa d’activitats i actes de caràcter científic i lúdic que, de 
i consciència de qui som i quin paper 

juguem en el món de l’edificació i en la formació de persones.  

Per tal d’organitzar aquest esdeveniment, el passat 26 d’octubre es va nomenar una 
Comissió del 50è aniversari presidida pel Director de l’EPSEB i formada pels professors 
Carlota Auguet, Fernado Cisneros, Vicenç Gibert, Jaime Guixá, Eva Miranda, Judith 

de Benvinguda per a tots els estudiants de nou 
. Aquest acte es va celebrar en 

ncia del Director del Centre i de la 
diantat, del Sotsdirector de Coordinació i Innovació Docent 

Estudiants del DAC en Rehabilitació a la Universitat de Cagliari 

Cinc estudiants del Diploma d’Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació van 
participar en un Laboratori internacional d’arquitectura a l’ARCILABII progetti per 
paesaggi archeologici. Workshop Internazionale di Progetto, que va tenir lloc entre el 31 
d’agost i el 10 de setembre de 2011 a l’illa de Sardenya, organitzat per la Facoltà di 
Architettura di Cagliari (Universitat de Cagliari) amb la col·laboració de RehabiMed. 

Give me the Shape. Give me the 

activitats formatives de BEST, 
per la Cristina Magallón Hernández amb col·laboració del professor 

Gràfica Arquitectònica II. 

BEST (Board of European Students of Technology) és una associació internacional 
d'estudiants de carreres tècniques amb presència en 90 universitats europees i en un 
total de 30 països. El seu objectiu és promoure Europa entre els europeus a través dels 
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Aquestes activitats van tenir una afluència d’una vintena d’estudiants d’arreu d’Europa 
que a més de gaudir de Barcelona van tenir l’oportunitat de conèixer la nostra escola. 
 
A la inauguració hi van assistir els directors de les diferents escoles de la UPC on 
s’imparteixen estudis d’enginyeries i arquitectures per donar el seu suport a les iniciatives 
dels estudiants i per fer costat a les accions formatives que s’hi van desenvolupar. 
 
 
Presentació Premis Edificació 2012 

 

El passat 30 de setembre, l’Associació d’empreses “Club Dir” va presentar la 7a. edició 
dels Premis Edificació adreçats als alumnes de les assignatures de Construcció III, VI i VII 
del grau d’Enginyeria d’Edificació, on els guanyadors rebran importants premis en 
metàl·lic. 
 
 
Jornada Tècnica sobre Responsabilitat Social Corporativa 
 
El passat 4 d’octubre va tenir lloc a l’EPSEB la jornada tècnica "Hacia un nuevo modelo 
económico. La Responsabilidad Social Corporativa, un compromiso de crecimiento 
responsable” adreçada principalment als socis del Club PI (Comunitat de professionals en 
Prevenció i Salut laboral en Internet) organitzada pel CERpIE (Centre Específic de Recerca 
per a la millora i Innovació de les Empreses), la Fundación prevent i AENOR. 
 
 
Campanya de Donació de Sang 
 
Els passats dies 5 i 6 d’octubre, es va dur a terme la Campanya de Donació de Sang del 
quadrimestre de tardor al vestíbul de l’EPSEB, on s’esperava millorar encara més la bona 
resposta que sempre ofereixen els membres de la nostra escola. 
 
Tot recordant que “amb una vegada no n’hi ha prou!!!”. 
 
 
Oferta de noves places de Mobilitat Internacional per al 2Q del curs 2011-2012 
 
El passat 5 d’octubre es van publicar noves places de mobilitat internacional per al 2Q del 
curs 2011-2012. Dins d’aquesta oferta tenim nous acords amb les Universitats següents: 
Slovak University of technology in Bratislava (Eslovàquia), University of Maribor 
(Eslovènia), Instituto Politecnico de Bragança (Portugal) i Universidade do Porto 
(Portugal). 
 
Tant la gestió de l’oferta de places com la sol·licitud i la posterior acceptació, s’ha fet 
mitjançant l’e-secretaria.  
 
 
Conferència: “L’estudi geotècnic des del punt de vista professional” 

 

El passat 6 d’octubre a les 14 hores, va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’escola la conferència 
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Els professors Benet Meca i Luis 
Gueilburt amb José Vallés, 
president de la Fundación 

Melilla Ciudad Monumental 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“L’estudi geotècnic des del punt de vista professional”. Una activitat dirigida dins  
l’assignatura de Materials de la Construcció I, coordinada per la professora Judith Ramírez 
Casas i l’Antonia Navarro Ezquerra. Aquesta activitat dirigida va comptar amb la ponència 
del Sr. Santi Ferré Barceló (Geòleg-Geotècnic).  
 
 
 
Presentació: Glasgow Caledonian University 
 
El passat 13 d’octubre a les 12 hores, va tenir lloc a la Sala de Graus de l’escola una 
presentació de la Glasgow Caledonian University oberta a tota la comunitat de l’EPSEB. 
 
Va ser una oportunitat per conèixer de primera mà les opcions de recerca que es duen a 
terme i l’interès que per al nostre estudiantat té una universitat amb la categoria 
d’aquesta. 
 
 
VII conveni de col·laboració amb la Fundación Melilla Ciudad Monumental 
 
El passat 17 d’octubre l’EPSEB va signar el VII conveni de col·laboració amb la Fundación 

Melilla Ciudad Monumental. Aquest conveni entre les dues institucions comporta una 
dotació econòmica destinada a becar estudiants de l’EPSEB que hauran d’analitzar uns 
quinze immobles modernistes situats majoritàriament en el denominat Triangulo de Oro 

modernista de la ciutat. Els professors Benet Meca i Luis Gueilburt van presentar el grup 
de treball format per Alejandro Pardo, Judit Reverter, Cristina Hernández i Patricia Mesas. 
El president de la fundació José Vallés va destacar la importància del treball tan precís que 
realitzen aquests estudiants i de forma pública va presentar el volum que recull el treball 
dels alumnes de l’any passat.  
Gràcies a aquest acord amb l’EPSEB, la ciutat de Melilla compta amb els plànols de 100 
edificis modernistes elaborats durant les set edicions per 28 alumnes que treballen en el 
seu Treball Fi de Grau. 
 
 
Claustre Universitari 2011 
 
El passat 17 d’octubre es van fer públiques les candidatures definitives de les eleccions al 
Claustre universitari a la pàgina web de l’EPSEB. 
 
Les votacions van tenir lloc el 24 d’octubre i el 2 de novembre es van fer públics els 
resultats definitius, on hi havia els sis estudiants escollits entre el nostre estudiantat. 
 
 
Benvinguda al nou professorat de l’EPSEB 
 
El passat 26 d’octubre el Director de l’EPSEB Sr. Francesc Jordana i Riba juntament amb 
l’Equip Directiu va donar la benvinguda als professors que han estat assignats a l’EPSEB a 
partir del curs 2011-2012.  
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Acte de lliurament dels premis construcció @mb 
 
El passat 27 d’octubre va tenir lloc a l’Hotel W Barcelona (Hotel Vela) l’acte de lliurament 
de la II Edició dels Premios Construcción @mb. Membres de l’escola van assistir a aquest 
esdeveniment, on van realitzar una entrevista radiofònica al professor Vicenç Gibert 
Armengol del Dept. de Construccions Arquitectòniques II com a representant de 
l’organització dels Premis Edificació que anualment s’atorguen a estudiants de l’EPSEB. 
 

 

Racó de la Recerca i 
la Transferència 
 
 

 
Jesús Abad Puente 

 
Lectura de tesis doctoral 
 
El passat 28 de setembre va tenir lloc la lectura de la tesi doctoral “Impliaciones de la 

integración de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

laboral basados en estándares internacionales” del doctorand Jesús Abad Puente, 
professor del Dept. d’Organització d’Empreses de la nostra escola, sota la direcció dels 
Doctors Pedro M. Rodríguez Mondelo i Jaume Guixà i Mora , i va obtenir la qualificació 
d’Excel·lent Cum Laude. 
 

 

 

Racó de 
l’Estudiantat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El curs acadèmic 2011/2012 s’inicia amb una matrícula de més de 2.500 estudiants 
 
El passat 7 de setembre, es va iniciar l’activitat docent a l’EPSEB, havent estat matriculats 
per al primer quadrimestre, més de 2.500 estudiants de les diferents titulacions  i amb 
una reserva de nous estudiants per al quadrimestre de primavera de quasi 150 més. 
 
La Delegació d’Estudiants informa 
 
El passat 15 de setembre, la Delegació d’Estudiants de l’EPSEB informava que la junta 
directiva d’ASAT havien redactat uns documents per difondre a través de les delegacions, 
amb l’objectiu d’aclarir als estudiants en quina situació es troba actualment el grau 
d’Enginyeria d’Edificació. 
 
 
Xocolatada de benvinguda a l’EPSEB 

 

El passat 20 de setembre, la Delegació d’Estudiants, el Club d’Esports i Arquitectes Tècnics 
Sense Fronteres van donar la benvinguda al nou curs acadèmic organitzant una 
xocolatada a l’entrada de l’escola a les 10 hores i a les 18 hores. 
 
A més, les associacions van aprofitar l’esdeveniment per informar a l’estudiantat que hi 
assistia sobre les activitats que realitzarien i de com en podien ser partícips. 
 
 
Publicació d’aspectes normatius i administratius per als estudiants de l'EPSEB 
 
A partir del passat 1 de setembre, les resolucions de les instàncies d’àmbit acadèmic són 
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transmeses als interessats a través del seu correu electrònic institucional. D’aquesta 
manera es pretén millorar i agilitzar els serveis, malgrat la manca de personal i recursos 
de què disposa l’escola actualment. 
 
El passat dia 4 d’octubre, de 9 a 12 hores, es va dur a terme el procés de matrícula 
presencial a l’aula d’informàtica de l’escola dels estudiants nous de les Retitulacions dels 
Graus d’Enginyeria d’Edificació i d’Enginyeria Geomàtica i Topografia. Col·lectiu que 
retorna a l’escola per cursar els estudis de grau adaptats a l’EEES. 
 
Convocatòria de Beques ENGINYCAT 
 
El passat 9 de setembre es va publicar a la web de l’escola l’oferta de 20 places de becari 
Enginycat, 16 per als estudis d’Enginyeria d’Edificació i 4 per als d’Enginyeria Geomàtica i 
Topografia. 
 
Aquestes beques, adreçades als estudiants dels darrers cursos de cada titulació de grau, 
ofereixen, per una dedicació de 8 hores setmanals, d’octubre a juny, una retribució de 
270€. Les funcions dels becaris consisteixen a actuar de mentor dels estudiants de primer 
curs i fer un reforç acadèmic als estudiants de la fase inicial, amb l’assessorament dels 
coordinadors de les assignatures que composen aquesta fase. A la selecció es té en 
compte l’expedient acadèmic, les qualificacions de les assignatures de primer curs i les 
consideracions a criteri dels coordinadors de les assignatures i del responsable del Pla. 
 
El termini de sol·licitud finalitzava el 14 de setembre, i als seleccionats se’ls  va comunicar 
per correu electrònic abans del passat 19 de setembre. L’activitat de mentoria es va 
iniciar al mes d’octubre, tot i que fins al 29 d’octubre no es va fer pública per part de 
l’AGAUR la convocatòria per al curs 2011/2012. 
 
 
Convocatòria de Beques d’Aprenentatge de l’EPSEB 
 
El passat 15 de setembre es va publicar a la web de l’escola l’oferta de places vacants de 
les Beques d’Aprenentatge de l’EPSEB.  
 
Per tal de poder sol·licitar una de les beques, calia lliurar a la secretaria de l’escola abans 
del 22 de setembre, l’imprès de sol·licitud adjuntada a l’oferta, degudament 
complimentada i juntament amb la documentació especificada en el mateix imprès. 
 
 
Jornades per a la Resistència 

 

Els passats dies 11, 13 i 14 d’octubre es van celebrar les Jornades per a la Resistència, a 
les escoles de la UPC de l’ETSAB, l’EPSEB i l’ETSEIB, organitzades per ARSF (Arquitectes 
Tècnics Sense Fornteres) i amb la col·laboració del CCD (Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament) i el CdE (Consell d’Estudiants). 
 
L’acceptació d’aquest tipus d’iniciatives és important i l’afluència va ser considerable. 
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Informació important per a la defensa de PFC/TFG/TFM a la convocatòria d’octubre 
2011 
 
El passat 20 de setembre, es van publicar a la web de l’escola, els tràmits a seguir per als 
estudiants interessats a defensar el seu PFC/TFG/TFM al mes d’octubre. 
 
Els estudiants havien de lliurar entre el 5 i el 7 d’octubre, el projecte en paper i en CD a la 
consergeria del centre. 
 
 
Cursos de tardor de l’SLT 2011 
 
El passat 5 d’octubre es va publicar l’oferta de cursos de tardor oberts a la comunitat 
universitària que ofereix el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. 
 

 

Racó de la 
Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La biblioteca de l’estudiant 
 
S'ha incorporat a Bibliotècnica la pàgina "La biblioteca de l'estudiant", un espai que 
ofereix una selecció d'aquells serveis i recursos específics, per ajudar els estudiants a 
assolir els seus objectius d'estudi i d'aprenentatge. 
 
 
Guies temàtiques  
 

Les biblioteques de la UPC han elaborat les "Guies temàtiques", una selecció dels 
principals recursos i serveis d'informació relacionats amb cadascuna de les àrees de 
docència i recerca de la UPC.  

Trobareu, entre d'altres, guies temàtiques especialitzades en Energies, Enginyeria dels 
materials, Enginyeria mecànica, Enginyeria electrònica i telecomunicacions, o Enginyeria 
química. 
 
Setmana de l’Accés obert/Open acces week 

Del 24 al 30 d’octubre s’ha celebrat la Setmana de l’Accés obert/Open acces week. És un 
acte a nivell internacional promogut per SPARC, que té com a objectiu conscienciar a la 
comunitat científica sobre els avantatges de publicar en accés obert. Amb motiu de la 
Setmana, la UPC ha organitzat els següents esdeveniments : 

-Videoconferència : quines actuacions està fent Nature Publishing Group (NPG) 

-Espai virtual per er consultes i resoldre dubtes sobre l’accés obert 

-Què és l’accés obert i les seves iniciatives. 
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informacio.epseb@upc.edu Recordeu indicar el TEMA: eeddiiffiicc@@      8/8 
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Noves imatges 

Durant els darrers mesos s’ha actualitzat el programari dels equips de les aules 
informàtiques i les aules docents de l’edifici. 

Nova aplicació per la prova d’accés a EOI 

Amb l’objectiu d’estalviar temps i desplaçaments, des de Serveis Informàtics s’ha 
desenvolupat una aplicació que ha permès realitzar la prova d’accés als estudis de segon 
cicle d’Enginyeria en Organització Industrial mitjançant lnternet. Això ha suposat una 
millora important en la gestió del procés d’accés a aquests estudis.  

Nou fons de pantalla commemoratiu 

S’han modificat tots els fons de pantalla dels equips de les aules de docència i les aules 
informàtiques, que ara tenen incorporat el nou fons de pantalla que recorda que estem 
en el curs que celebrem el 50è aniversari de l’escola. 

 
 

 

 

 


