c@

edifi

Butlletí informatiu

Número 36
Gener/Febrer de 2016

INDEX
Editorial
(Director de l’Escola Francesc Jordana i Riba)
Canvis a l’EPSEB

La Comunitat
Visita l’EPSEB el Comitè d’Avaluació Extern

La Docència
Entrevista a Francisco Javier García certificat per l’ACP amb la máxima categoria

2

L’Estudiantat i Alumni
Segona convocatoria de les beques Elarch
Tutorització del baix rendiment
Programa EU Carreers Ambassadors
Mobilitat UPC-XINA per al curs acadèmic 2016-2017
Segona cimera europea sobre BIM

Els Serveis
Calendari matrícula
Accés a les titulacions de Grau per trasllat d'expedient

Preinscripció oberta als Màsters

La Internacionalització
L’EPSEB signa conveni amb Tianjin University i la Universidad de Valparaiso
3

Benvolgudes persones que conformem l’EPSEB,

Com podem veure, estrenem format i maquetatge.
Volem que la nostra revista “edific@” sigui més dinàmica,
més plena de continguts i més apta per ser consultada des
de les diferents xarxes socials existents.
L’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes ha iniciat
tot un seguit d’accions divulgatives i de projecció exterior de
la nostra Escola, i, aquest nou format, és una petita mostra
de tot el que s’està fent i es veurà en el propers mesos.
Hem iniciat l’elaboració d’un pla estratègic “Horitzó 2020”, amb participació de
professorat, dels principals departaments, PAS i estudiantat, així com persones i
entitats externes a l’EPSEB però que formen part dels nostres “stakeholders”. La
finalitat principal és la dissenyar el futur de l’Escola, tant pel que fa als plans de
estudis dels graus i màsters, com de la recerca, transferència del coneixement i
formació al llarg de la vida.
Cal repensar tant la “missió” com la “visió” de l’Escola i ser capaços d’afrontar el
futur immediat amb les màximes garanties d’èxit.
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Com a primeres senyals de canvi, pel proper curs 2016/17 es començarà a treballar
per projectes, a primer i quart curs, mitjançant Tallers Transversals. També es
començarà a treballar dins de les assignatures per adquirir competències en BIM.
És amb aquest motiu que, des del departament de Construccions Arquitectòniques
II, s’han contractat dos reconeguts professionals experts en BIM i LEED, com a
professors associats.
Tanmateix, el Departament d’Expressió Gràfica
Arquitectònica II incorporarà formació en BIM
dins de les seves assignatures.
Estem iniciant un camí nou, diferent, millor i, el
que és més important, amb el suport i
implicació de tots el col·lectius que formen
l’EPSEB.

“L’educació és l’arma més poderosa que pots fer servir per
canviar el món” (Nelson Mandela)
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Visita l’EPSEB el Comitè d’Avaluació Extern

El passat dia 15 de febrer el Comitè
d’Avaluació Extern va visita l’EPSEB
dins del procés d’acreditació dels
estudis de Grau en Arquitectura
Tècnica i Edificació.

La Comunitat
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Entrevista a Francisco Javier García certificat per l’ACP amb la
màxima categoria
L’Agència de Certificació Professional (ACP) és l’única entitat espanyola preparada
per emetre un segell distintiu de la qualitat, la capacitat i la competència dels
professionals del sector de l’edificació
per a la realització del seu exercici
laboral. Avui i en un context
professional global, molt competitiu i
amb
tendència
a
la
mobilitat
geogràfica, la certificació professional
esdevé una eina imprescindible per
enfrontar-se als reptes, poder aprofitar
les oportunitats del mercat de treball i
ampliar els horitzons laborals. Per tal
d’aprofundir
en
el
coneixement
d’aquesta
certificació,
L’Informatiu
entrevista Francisco Javier García, arquitecte tècnic de Barcelona i professor
associat de la Universitat Politècnica de Catalunya, on és coordinador i docent de
l’assignatura de Projectes II dins de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació a l’EPSEB, i que ha estat certificat per l’ACP en l’especialitat de consultor
tècnic en edificació amb categoria excellence. L’Entrevista.
La Docència
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Segona convocatòria de les beques Elarch
Les beques Elarch són per a estades a certes universitats d’Amèrica Llatina i per a
estudiants de Grau, Màster o Acadèmic Staff
dels centres: ETSAB, ETSAV, ETSECCPB i
EPSEB, en les universitats sòcies del projecte.
En aquesta segona convocatòria la temàtica es:
“Natural risk mitigation and prevention of the
cultural heritage” (Protecció sísmica en
poblacions i protecció dels entorns històrics).

Tutorització del baix rendiment
Els estudiants que durant dos quadrimestres
consecutius obtenen un paràmetre de rendiment
inferior a 0,5 reben una orientació respecte la seva
matrícula fins que el seu paràmetre de rendiment sigui
igual o superior a 0,5 durant dos quadrimestres
consecutius,
d’acord
amb
la
Normativa
de
Permanència dels estudis de Grau.

L’Estudiantat i Alumni
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Programa EU Carreers Ambassadors
L’Oficina de Selecció de Personal de la UE (EPSO) duu a terme un programa per
donar a conèixer les oportunitats laborals a les institucions europees anomenat “EU
Carreers Ambassadors” des de 2010.
En aquest programa es selecciona estudiants universitaris d’últim curs interessats en
exercir durant un any les funcions de representació i d’enllaç entre la universitat, els
estudiants i l’oficina de contractació de les institucions europees, per informar sobre
les possibilitats laborals de la UE. Per primera vegada en el 2014, una estudiant
d’una universitat catalana va formar part d’aquest col·lectiu amb resultats molt
positius.

Mobilitat UPC-XINA per al curs acadèmic 2016-2017
Per al proper curs acadèmic 2016-2017, hi ha una
nova convocatòria de places adreçades a estudiants
de Grau i Màster per a realitzar estades de mobilitat
durant el 1r o 2n quadrimestre en les universitats
xineses que tenen subscrit conveni amb la UPC.

L’Estudiantat i Alumni
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Segona cimera europea sobre BIM
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona,
BIM Academy i BuildingSmart Spanish Cahpet van organitzar el dies 18 i 19 de
febrer a Barcelona, la segona cimera europea sobre Building Information Modeling
(BIM) en la qual es van presentar les experiències més interessants i els darrers
avenços d’aquest nou mètode de
treball basat en la gestió de la
informació generada durant el cicle de
la vida d’una construcció. Un mètode
que cal conèixer i dominar com un
procés dirigit a la millora de la qualitat,
eficiència i eficàcia en qualsevol
projecte, obra d’edificació i obra civil.

En aquesta edició als nostres estudiants se’ls va convidar a participar mitjançant una
connexió streaming per apropar aquest coneixements.

L’Estudiantat i Alumni
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Canvis normatius per al curs 2015/16
La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau (NAEG) i la Normativa Acadèmica
dels estudis de Màster (NAMU) presenten canvis respecte a les normatives del curs
anterior.

Les normatives que presenten aquest
canvis són:

Normativa d’avaluació del Centre
pels estudis de Grau


Normativa d’avaluació curricular
dels estudis de Grau en CTE i EGT


Normativa de Treball Final de Grau
dels estudis de Grau en EGT i de
Màster universitari


L’Estudiantat i Alumni
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Canvi de nom al Grau de Ciències i Tecnologies de l’Edificació

Els estudis de Grau de Ciències i
Tecnologies de l’Edificació per un
acord entre les escoles de
Catalunya i amb el vistiplau de la
Generalitat de Catalunya, s’han
iniciat els tràmits corresponents per
tal que ara es denominin Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació.

L’Estudiantat i Alumni
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Calendari de matricula
Els dies 10 i 11 de febrer es va dur
a
terme
la
matrícula
de
l’estudiantat de nou accés als
estudis de grau.
La sol·licitud de matrícula és
responsabilitat de l’estudiant i té
l’obligació de conèixer i de
respectar les condicions, normes i
procediments
administratius
relacionats amb la matrícula dels
estudis establertes tant en la
Normativa Acadèmica general dels estudis de Grau de la UPC com en la Normativa
específica dels estudis en que es matricula.

Accés a les titulacions de Grau per trasllat d’expedient
L’EPSEB oferta 25 places d’accés per trasllat d’expedient.

Durant el període del 7 al 15 de gener es va poder presentar en el registre de
l’Escola la sol·licitud d’accés i la de reconeixement/convalidació.
Els Serveis
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Preinscripció oberta als Màsters
A partir de l’11 de febrer s’ha obert el període de preinscripció als màster que oferta
l’Escola:
Màster Universitari en Enginyeria d’Edificació – pla 2014

Aquest màster és molt adequat a la realitat
del mercat laboral i aprofundeix en els
aspectes de:

Els Serveis



Rehabilitació d’edificació existent



Criteris mediambientals en l’edificació



Tecnologia avançada en l’edificació
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Màster Universitari en Gestió d’Edificació – pla 2015
Aquest màster pretén omplir el buit
formatiu
en
les
matemàtiques
relacionades amb la gestió i direcció de
projectes d’edificació, i també en temes
relacionats amb la gestió del patrimoni
edificat i la gestió energètica dels edificis.
Les matèries sobre les que s’estructura
són:


Gestió econòmica de l’edificació

Gestió de recursos i processos en el
sector de l’edificació


Gestió i anàlisi de dades per a la
presa de decisions




Direcció i organització empresarial

El termini de preinscripció d’aquest dos màsters finalitza el 18 de juliol.
Els Serveis
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Màster Interuniversitari en Seguretat i Salut Laboral. Prevenció de Riscos
Laborals – pla 2010
El màster té com objectiu formar
professionals amb els coneixements,
habilitats i competències necessaris
per assumir responsabilitats laborals
coma Tècnics Superiors a nivell de la
prevenció
de
riscos
laborals.
L’especialització en les tres àrees
preventives no mèdiques (Seguretat
en el treball, Higiene Industrial,
Ergonomia
i
Psicosociologia
Aplicada) permet l’actualització de
coneixements tecnològics i l’accés a
estudis de doctorat.
El termini de preinscripció d’aquest
màster és el 13 de maig.

Els Serveis
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L’EPSEB signa conveni amb Tianjin University i la Universidad de
Valparaiso
La Tianjin Univestiy és la primera universitat xinesa amb la que s’ha establert un
acord bilateral de mobilitat per als estudiants.
La Tianjin University es va fundar
al 1895 i és una de les primeres
universitats de la Xina. Des del
primer moment es va convertir en
líder al seu país en recerca i
docència, a més de haver-se
adaptat al sistema educatiu
occidental, el que fa que
l’adaptació del nostre estudiantat
sigui més senzilla.
El conveni contempla la mobilitat
d’estudiantat d’Arquitetura Tècnica i Edificació a la seva School of Architecture i
d’Enginyeria Geomàtica i Topografia amb la seva School of Environmental Science
and Engineering.
La Internacionalització
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Vist l’interès del nostre estudiant d’anar a Xile, país que en aquest moment té bones
oportunitats professionals per al nostre estudiantat d’Arquitectura Tècnica i
Edificació, de de la Sotsdirecció de Mobilitat i Relacions Internacionals, s’ha iniciat la
cerca per ampliar els convenis de mobilitat d’estudiantat amb Universitats d’aquest
país.

La Internacionalització
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Propers esdeveniments



Concurso para la realización de un vídeo sobre la promoción de los
estudios y la profesión de arquitectura técnica



Trobaràs a l’EPSEB en l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament



VII Festival Mutis 2016



Celebració del Congrés Junior Gesta



Curs de Fusta Constructiva



Desenvolupament de les proves Cangur 2016
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Ens podeu seguir a ...

https://www.facebook.com/epseb.upc

https://www.instagram.com/epseb.upc/

https://twitter.com/EPSEB_UPC

https://www.linkedin.com/grps/EPSEBEscola-Polit%C3%A8cnica-SuperiordEdificaci%C3%B3-3067570/about
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