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Comunitat
Enric Fossas, proclamat rector de la UPC
El 19 de novembre, el catedràtic d'Automàtica i
doctor en Matemàtiques Enric Fossas ha estat
proclamat definitivament rector de la UPC. + Info

Francesc de Paula Jordana i Riba
Estem vivint moments confosos on els interessos d’uns,
cada vegada menys nombrosos, intenten acumular la totalitat del poder, ser amos dels recursos i portar a la resta
dels ciutadans del món a convertir-se en màquines humanes de producció i de treball a baix preu.

Reunió de Directores de Arquitectura Técnica e Ingeniería en Edificación
El 21 de novembre, a les 11h en l’EPSEB(UPC) es
va celebrar la sessió ordinària de la Conferencia de
Directores. + Info

El “low cost”, que quan s’aplica a la gestió dels recursos i a evitar-ne el seu
malbaratament és una filosofia de consum altament recomanable, ja no ho és
tant quan es pretén que sigui extensible a altres àmbits socials com pot ser
l’educació, la sanitat, els drets socials o la cultura, per esmentar-ne uns quants.

Conferència de Directors d’EGT
El 18 de novembre va tenir lloc la Conferència de
Directores de EGT en la ETSITGyC de la Universidad Politécnica de Madrid. El tema principal va ser
el futur de la titulació.

Bolonya ha estat un utopia, un somni del que ja hem despertat, però encara hi
ha qui segueix parlant de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), com si
estiguéssim vivint en algun altre punt de la geografia europea, tirant cap al nord.

Acte acadèmic de Nadal
El 20 de desembre a les 13h a la Sala d’Actes de
l’EPSEB va desenvolupar-se l’Acte Acadèmic de
Nadal amb la presentació per part del Director de
l’Escola del lliurament de distincions institucionals
del centre. + Info

S’han incrementat les taxes i, per contra, s’ha anat produint una disminució dels
recursos humans i materials per poder assolir els objectius que ens havíem fixat
en temps de bonança.
Alguna cosa ha canviat. Ara tots comptem en una moneda única que s’anomena crèdit ECTS i descrivim els resultats de l’aprenentatge com a competències
adquirides. + Info

Docència
Admissió de la Reial Acadèmia de Doctors
En el mes de novembre el Dr. Joaquin Bautista
Valhondo i el Dr. Francisco Javier Llovera Sáez,
han estat inclosos en la declaració d’admissió.+ Info

L’Article
Ciutats Intel·ligents i vulnerables

Recerca i transferència
Nou doctor

La diversitat de ciutats i nacionalitats de les que procedeix
l’alumnat del Màster d’Edificació de la UPC, permet compartir coneixements i realitats a l’aula de Gestió del Planejament. + Info
SMART CITIES

Aquest notícia consta d’introducció i l’article.

El dia 4 de desembre va defensar amb èxit la seva
tesi doctoral, el professor Jesús Esquinas Dessy,
del departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica
II. + Info

Estudiants i alumni
IV Jornades LOW TECH
S’han organitzat les IV Jornades LOW TECH, que
es van celebrar els dies 21 i 22 de novembre a
l’EPSEB-UPC (Barcelona). + Info

L’Opinió
Competències versus atribucions

Construjove 2013
Pla d’Orientació Professional

Quan jo era estudiant, en la que ara és l’Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona -EPSEB-, no teníem
dubtes sobre el ventall de sortides professionals que hi
havia per exercir la professió d’arquitecte tècnic. + Info
M. Rosa Remolà i Ferrer

Més notícies

Treballes per viure o vius per emprendre?

Els Serveis
Twiter a l’EPSEB

Propers esdeveniments
L’Ajuntament de Barcelona concedeix la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a
l’EPSEB.

Convocatòria de representats de l’estudiantat a
la Junta d’Escola

Per tal de millorar la comunicació entre l’Escola i
els membres de la comunitat, l’EPSEB obre un
nou canal d’informació mitjançant Twitter.

La Internacionalització

Renovació dels equips informàtics de les aules.
Exposició dels Projectes del 2012 del CCD del 3 al 28 de febrer a l’EPSEB.

Erasmus+
Erasmus+ és el nou programa europeu per al període 2014-2020. + Info
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