Així, doncs, encetem aquesta nova etapa de
difusió i informació amb el convenciment que
edific@ serà la nostra millor eina per donar a
conèixer la nostra activitat i projectes a les
persones vinculades a l’escola i a totes
aquelles que, d’una o altra forma, hi
col·laboren o hi pensen col·laborar.
Dels petits grans de sorra es fan les grans
fàbriques !!

SUMARI
¦

EL DIRECTOR INFORMA

¦

NOTÍCIES

¦

EL RACÓ DE LA RECERCA I

TRANSFERÈNCIA
¦

EL RACÓ DE LA DOCÈNCIA

¦

ACORDS DE LA JUNTA DE

L’ESCOLA
¦

CALENDARI D’ACTIVITATS

¦

EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA

¦

EL RACÓ DELS SERVEIS

INFORMÀTICS

NOTÍCIES
Signatura del conveni ITEC.
En el mes de desembre, en el marc de les
noves relacions amb les empreses s’ha
signat un conveni de col·laboració amb l’ITEC
que estableix la cessió gratuïta a la
Biblioteca, Serveis Informàtics i a tots els
estudiants de l’EPSEB, de llicències de tots
els programes d’aquesta institució, així com
la seva bibliografia.

Bolonya:

EL DIRECTOR INFORMA
Aquest es l’exemplar núm. 1 d’edific@, el
butlletí digital d’informació i divulgació de
l’EPSEB.
El darrer mes de l’any passat, varem editar
l’exemplar 0, com a maqueta i també per
veure quin era el grau d’interès i acceptació.
La veritat és que hem rebut nombroses
opinions a favor i la rebuda ha estat molt
satisfactòria, tant per part dels col·lectius de
la nostra escola, com per la resta de la UPC i
fins i tot de fora de l’àmbit universitari.

El Consell de Ministres, en la
sessió del passat 26 de
desembre de 2008, d'acord
amb el previst en un Reial
decret de 29 d'octubre de
2007 pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, ha
aprovat les condicions que seran d'aplicació
als plans d'estudis conduents a l'obtenció
dels títols universitaris oficials que habilitin
per a l'exercici de les diferents professions
d'Enginyer Tècnic i Enginyer. Entre elles es
troba la d'Enginyer Tècnic en Topografia.
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EL RACÓ DE LA RECERCA I
TRANSFERÈNCIA

8ª Setmana de Geomàtica

“BEU, Brazil Europe – A narrowed
interposed ocean after 500 years”.
El Parlament Europeu ha seleccionat un
projecte per al seu programa cultural
2007/2013 del qual el Laboratori de Materials
de l’EPSEB en forma part juntament amb
institucions d’Itàlia, Bulgària, Alemanya i
Brasil.

Nou Projecte d’Investiga ció al Laboratori
del Foc de l’EPSEB

Del 3 al 5 de març de 2009 se celebrarà la 8ª
Setmana de Geomàtica en el Palau de
Congressos de la Fira de Barcelona. El tema
central d'aquesta edició serà "El futur de
Galileu - GPS avui".
En paral·lel tindrà lloc el Saló GlobalGeo,
Saló Internacional de la Geomàtica i
Geotelemàtica, on es mostraran els nous
instruments i aplicacions en el sector.

EL RACÓ DE LA DOCÈNCIA
Seleccionats per al programa STEP 2015

L’últim trimestre del 2008 la línia de simulació
d’incendis del Laboratori del Foc de l'EPSEB
s’ha vist consolidada amb la concessió d’un
projecte d’investigació finançat pel Ministeri
d’Indústria (any 2008) i el Ministeri de Foment
(període 2009-2011). El títol d’aquest
projecte és: “RAILCEN. Evolución de
incendios
en
vehículos
ferroviarios
provocados por materiales de interiorismo” i
es realitza en col·laboració amb el centre
tecnològic CIDEMCO
(País Basc) i les
empreses Fainsa i Talgo. Està liderat per la
Responsable del Laboratori del Foc, Dra. Ana
Lacasta, hi participen com a investigadores
les professores Dra. Laia Haurie i Dra. Inma
Rodríguez i l’investigador postdoctoral Aleix
Ciudad.

Convocatòria del primer congrés
internacional de recerca de l’àmbit de
l’edificació
Els propers dies 24, 25 i 26 de juny de 2009
tindrà lloc el “I Congreso Internacional de
Investigación en Edificación”, a l’Escuela
Universitaria de Arquitectura Tècnica de la
Universidad Politécnica de Madrid. Els
interessats podeu ampliar la informació
accedint a la següent web:

L’EPSEB ha estat seleccionada com un dels
5 centres de la UPC per participar en una
experiència pionera en Sostenibilitat, el
programa STEP 2015, un programa
emmarcat en el Pla UPC Sostenible 2015.
Es tracta d’un programa ambiciós, amb un
enfocament interdisciplinari i basat en la
creació de xarxes de PDI implicat i
compromès amb l’educació per a la
Sostenibilitat i el Compromís Social a cada
Escola.

Activitat per a la millora de la qualitat
docent a l’EPSEB
El proper dia 27 es durà a terme una acció
formativa sobre l’eina de qüestionaris per
incorporar elements d’estudi, d’autoavaluació
i d’avaluació a les assignatures.
Qüestionaris Moodle. Més que simples
qüestions, tota una eina de correcció
automàtica de problemes al teu servei
(EPSEB)
Dia 27/01/2009 Hora 10:00 h - 14:00 h Aula
EPSEB - Aula 1 del Centre de Càlcul
http://www-ice.upc.edu/inscripcions.asp

www.euatm.upm.es/coinvedi/pages/indexpag.html
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ACORDS DE LA JUNTA DE
L’ESCOLA

Podeu consultar-ho a la web general
de bibliotècnica a l’apartat de novetats:

Ja disposeu d’accés als Acords de la Junta
de l’Escola dels passats dies 4 i 10 de
desembre de 2008.

EL RACÓ DELS SERVEIS
INFORMÀTICS

http://www.epseb.upc.edu

° Nova aplicació per facilitar els
marcatges i permisos del PAS
de l’escola.

CALENDARI D’ACTIVITATS
¦ El proper dimecres 21 de gener tindrà
lloc una sessió informativa adreçada a
tots els estudiants d’Arquitectura
Tècnica de l’EPSEB sobre la posta en
marxa dels nous estudis de Grau en
Enginyeria d’Edificació.

° Nou
servei
d’atenció
a
l’estudiant virtual, acompanyat
per la posta en marxa de dues
terminals ràpides per garantir
l’accés
àgil
als
serveis
d’informació de l’escola.

¦ El proper dilluns dia 26 de gener, de
12:00 a 12:30, a la Sala de Graus, hi
haurà una sessió informativa per als
estudiants interessats en la mobilitat
nacional Sicue-Séneca per a la
convocatòria 2009-2010. Es facilitarà
la informació general sobre el
programa de mobilitat i els ajuts
associats, la documentació i terminis
de presentació i les universitats
espanyoles que hi participen.

EL RACÓ DE LA BIBLIOTECA
A l’enllaç: http://bibliotecnica.upc.es/
trobareu informació sobre dues novetats
bibliotecàries que poden ser del vostre
interès:
° Nova subscripció a la col·lecció de
revistes electròniques de l’editorial IOP
Publishing.
° Informació
sobre
l’obertura
de
biblioteques de la UPC en horari de
caps de setmana i nocturn. Del mes
de novembre de 2008 al juny de 2009.
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