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L’Article 

El futur del Director de l’execució de l’obra 

Permeteu-me que em refereixi a la nostra principal 
funció i no ho faci pel nom dels nostres estudis. 
L’han volgut canviar tantes vegades, des de l’origi-
nal d’aparellador –tot un referent com a marca 
dintre del sector, al nostre país–, passant pel d’ar-
quitecte tècnic, que lligava la nostra activitat a las 
obres d’arquitectura, fins a l’efímer d’enginyer de 
l’edificació, que ha estat tan polèmic, que és tot un 
dilema referir-nos a la nostra professió.   + Info 

L’Opinió 

 

 

Construradio visita a l’EPSEB.  

Acte entrega de la medalla d’Or al mèrit cívic a l’EPSEB a l’Ajuntament. 

Propers esdeveniments 

Ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a: informacio.epseb@upc.edu (Recordeu indicar el TEMA “Edific@”) 

Si no voleu rebre més comunicacions d'aquest tipus, cal que envieu un missatge electrònic, indicant en l'assumpte "BAIXA Edific@", a: informacio.epseb@upc.edu 

Edita l’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes (UTG Àmbit Edificació de Barcelona) 

 

Estudiants i alumni 

Comunitat 

Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’EPSEB 

L’Ajuntament de Barcelona concedeix la Medalla 

d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola Politècnica Superior 

d’Edificació de Barcelona.  + Info  

Exposició: Projectes del 2012 del CCD 

Del 3 al 28 de febrer de la planta baixa de l’EPSEB 

es va poder visitar l’exposició de pòsters d’alguns 

dels Projectes que es van dur a terme en l’any 

2012.   + Info. 

Campanya de Donació de Sang 

El 26 de febrer es va dur a terme la Campanya de 
Donació de Sang del quadrimestre de primavera a 
l’EPSEB.   

Entrevista d’una estudiant de l’EPSEB 

Els Serveis 

Tancament de les aules informàtiques 

Ens plau informar-vos que, amb l'objectiu de millo-
rar la qualitat del servei de les Aules Informàti-
ques, l'Escola ha renovat totes les pantalles de 

l'aula 1.   + Info. 

El 26 de febrer va tenir lloc la Sessió Informativa 
dels Programes de Mobilitat Internacional per al 
curs 2014/15.   + Info. 

La Internacionalització 

Mobilitat Internacional per al curs 2014/15 

A la web de la UPC li fan com a entrevista de por-
tada, un reportatge a una estudiant de l'escola.  

+ Info. 

Convocatòria SICUE per al curs 2014/15 

Ja es va obrir el termini per sol·licitar plaça de 
MOBILITAT NACIONAL per al curs 2014/15. 

Els estudiants interessats en una plaça van 
presentar la sol·licitud  fins el 24 de febrer de 
2014. 

Docència 

Premi IEC de Teoria i Critica d’Arquitectura 

El professor Ramón Graus Rovira ha guanyat el 

Premi IEC de Teoria i Critica d’Arquitectura LLUÍS 

DOMÈNECH i MONTANER, atorgat a la millor tesis 

doctoral o al millor treball d’investigació sobre arqui-

tectura de terres catalanes.   + Info 

Més notícies 

Jubilació de la Núria Pradas Alonso. 

Saló de l’Ensenyament i Futura 

Proves Cangur 2014 

Exposició “El Delta del Llobregat” 
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