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L’EPSEB participa a l’Espai Ciència del Saló de 

l’Ensenyament 

 

Del 9 al 13 de març l’EPSEB va participar a l’Espai Ciència del Saló de 

l’Ensenyament amb l’estand “Geolocalitza el teu futur i experimenta amb la 

geoinformació”. 

A l’estand hi havia diversos instruments que permetien a l’Enginyer en 

Geoinformació i Geomàtica la captura, tractament i anàlisi de la Informació 

Geogràfica. 

Així hi va haver una SandBox o calaix de sorra que permet realitzar models 

tridimensionals del terreny 

a mesura que es va 

desplaçant la sorra de la 

caixa amb les mans. 

Permet recrear i modelar 

la superfície i crear les 

corbes de nivell sobre el 

nivell i les batimètriques, 

combinant-les amb tintes 

hipsomètriques. 

 

La Comunitat 
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Hi va haver un dron que permetia explicar com 

s’obté avui dia la informació necessària per a 

la creació de mapes en zones de petita 

extensió. 

 

 

D’altra banda hi havia un receptor GPS que permetia explicar els Sistemes de 

Posicionament per Satèl·lit i veure sobre un ordinador objectes capturats mitjançant 

aquests sistemes.A l’estand es va incorporar una estació total topogràfica amb 

sistema de mesura làser per a presa de dades en el Espai Ciència i després el seu 

posterior tractament en un ordinador per a la realització d’un plànol topogràfic. 

 

A l’estand es va incorporar una 

estació total topogràfica amb 

sistema de mesura làser per a 

presa de dades en el Espai 

Ciència i després el seu posterior 

tractament en un ordinador per a 

la realització d’un plànol 

La Comunitat 
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Hi va haver un làser escàner que va permetre obtenir models digitals tridimensionals 

d’objectes i superfícies topogràfiques i posteriorment veure els núvols de punts i 

models creats en un ordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

A través d’estereoscopis de miralls i amb dues fotografies es recreava la superfície 

3D del terreny, comparant-la amb la cartografia editada.  

 

La Comunitat 
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Campanya del Dia Internacional de la Dona 
 

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, la UPC engega una 

campanya de Twitter i Facebook, amb l’objectiu 

de donar visibilitat a les estudiants i acadèmiques 

de la UPC i, alhora, reforçar el missatge dels 

valors associats a aquelles opcions professionals 

que han escollit.  

Les participants s’havien de fer una fotografia 

amb un cartell on expliquin la seva motivació per 

aquests estudis. 

 

VII Festival Mutis 2016 
 

És un Festival de teatre independent per a la ciutat de Barcelona, que del 16 al 20 

de març s’ha dut a terme aquesta VII edició. 

 

El Festival MUTIS és una mostra cooperativa que no fomenta la competitivitat sinó 
les sinergies entre els agents participants. Va néixer amb la idea de servir de 
plataforma per a la nova creació i la innovació en textos teatrals ja existents, amb la 
intenció de potenciar el teatre a la ciutat de Barcelona. 
L’origen del Festival MUTIS l’hem de buscar en l’àmbit universitari: respecte a altres 
ciutats del país, Barcelona patia un dèficit teatral juvenil universitari. 

La Comunitat 



 8 

 

 
A mesura que es van succeir les edicions, vam anar 
incorporant altres companyies independents i de teatre 
jove, amb la constatació que la seva realitat era molt 
semblant a la universitària on, curiosament, els dèficits de 
contingut i d’oportunitats són molt semblants. 
Des del principi vàrem proposar, doncs, corregir aquest 
dèficit amb dues mesures: connectar grups i arribar al 
públic filoteatral que no sap de l'existència d'aquest 
meravellós teatre. Amb aquestes premises vam crear el 
Festival MUTIS. 
 
 

Oberta la convocatòria d’ajusts per a activitats de cooperació  
 

Un any més el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC) posa en 
marxa la convocatòria anual d’ajuts per a activitats de cooperació al 
desenvolupament, que es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les 
aportacions solidàries d’estudiants, PDI i PAS a la Campanya del 0,7%. 

Aquesta convocatòria, que dóna suport a la 
participació directa de membres de la 
comunitat universitària en iniciatives i projectes 
que contribueixin a la millora de capacitats, a 

la generació i transferència de coneixement i tecnologia i a la sensibilització i 
mobilització social en la lluita contra la pobresa i les desigualtats, s’alinea amb els 17 
objectius de desenvolupament sostenible recentment aprovats per les Nacions 
Unides.  

La Comunitat 
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 Curs de Fusta Constructiva  
 

La societat està girant la mirada cap als productes Km 0. La fusta no és una 
excepció. 
Aquest curs consta de 9 dies lectius, del 29 de març fins al 16 d’abril, i 54 hores de 
treball i diàleg directe amb experts 
Els objectius són des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, passant 
per tot el procés de disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats. 
Permet una visó tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot el procés 
constructiu en fusta. 
El curs compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la 
construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades en 
aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i 
serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes tècnics 
especialitzats en el món de la fusta. 

Aquest curs presenta, de manera 
ordenada i progressiva, informació 
tècnica i visites guiades a exemples 
pràctics de construccions en fusta 
acaba des i en procés. 
 
“Construir en fusta avui” és una activitat 
que esta dins d’aquest curs i que és 
gratuïta per als estudiants, professors i 
personal de l’EPSEB. 

La Comunitat 
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Curs de Tècniques constructives amb Terra 
 

El curs vol donar a conèixer i posar en pràctica les tècniques més habituals de 
construcció amb terra pròpies de la cultura mediterrània. Com a material de 
construcció, analitzarem les propietats i els beneficis que aquesta aporta a l'edifici. 
S'estudiarà, també, les peculiaritats de la terra i com reconèixer la seva composició 
d’una forma intuïtiva a traves de petites proves de camp 
Quatre dies plens de tècniques per aprendre i resoldre tot tipus de dubtes amb els 
millors professionals: 
 

Miquel Escobar - Arquitecte tècnic, 
interiorista i expert en construcció 
amb terra. Fundador de Bioarkitecto 
 

    Alba Pawlowsy - Arquitecta i membre  
    fundadora de Etceterra i Hortotal 

 

Oriol Balliu - Educador ambiental i 
membre fundador de Rocamare  
 

Albert Ventura - Constructor i membre 
fundador de BTC’s Bioterre 
 

Ferran Bergonyó - Aparellador i 
membre fundador d’Orígens - Escola 
Taller de Bioconstrucció 

La Comunitat 

http://www.bioarkiteco.com/
http://www.etceterra.be/
http://hortotal.weebly.com/
http://www.rocamare.com/
http://www.bioterre.es/
http://www.escolaorigens.com/
http://www.escolaorigens.com/
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 Curs: "Edificació eficient amb sistemes de climatització invisible" 
 

És un curs específic basat en els sistemes de calefacció i refrigeració mitjançant 
superfícies radiants i en els sistemes que complementen el seu funcionament.  
 

Es realitza una breu introducció descriptiva sobre els fonaments dels sistemes en 
funció del tipus de superfície a utilitzar, els sistemes regulació d'última generació, 
presentant els estudis comparatius entre sistemes convencionals de Climatització i 
els sistemes de Climatització Invisible, en diferents casos reals en edificació 
residencial i no residencial. En aquests estudis s'analitzaran els aspectes més 
importants en les instal·lacions de Climatització d'edificis com el benestar i confort 
tèrmic, consums energètics i emissions de CO2, així com els retorns d'inversió de 
les solucions plantejades. 
 
Els continguts són: 
 Fonament dels sistemes de calefacció i refrigeració mitjançant superfícies 

radiants. 
 Tipus de Sistemes de Climatització 

Invisible. 
 Càlcul i dimensionat en calefacció i 

refrigeració. 
 Sistemes de regulació i control. 
 Casos d'èxit. 
  
 Aquest curs va a càrrec de Manuel 
Orellana Triviño, especialista de Suport Tècnic (Departament de Formació i Servei 
Tècnic) de l’empresa Uponor. 

La Comunitat 
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 Conferència: "De les Smart Cities a les ciutats del futur. Tendències i 
projectes ". 

 

La conferència anirà a càrrec d'Isabel Tejero, Business Development Executive. 
Cities of tomorrow. Descentralised Solutions for Cities and Regions de l’empresa 
ENGIE. 

A la conferència es tracten 
els següents aspectes: 
 
El repte energètic global. 
El paper de les ciutats. 
 

La transició energètica. 
 

Solucions tradicionals de 
generació energètica 
 

Noves solucions aplicades 
a les ciutats i territoris 
 

Producció energètica 
distribuïda. Smart grids. 
 

Mobilitat verd 
 

Les ciutats del futur 
 

Projectes específics 

 

La Comunitat 
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 L’EPSEB seu de les proves Cangur 2016 
 

El dia 7 d’abril a l’EPSEB es van desenvolupar les proves Cangur 2016. 
Vam rebre un total de 194 alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat de l’Institut 
Barri Besós, Institut Dr. Puigvert, Institut Galileo Galilei, Institut l’Alzina i Virolai. 

 
L’escola va convidar als 
alumnes a l’esmorzar que 
consistia en un dònut i un 
cacaolat i als professors a 
uns entrepans, pastes 
cafè i suc. 

 
Després de les proves els instituts que van desitjar 
conèixer una mica més l’escola,  els hi van fer una 
pràctica al laboratori del foc, al de materials i a l’aula 
informàtica.  

La Comunitat 
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 L9 Sud, un metro per descubrir 
Article de Josep Oriol Pàmies Jaume, responsable del Gavinet de Premsa de TMB 
 

Des del febrer la xarxa de metro ha crescut un 20% amb l’entrada en servei de la 

línia 9 Sud. Ara hi ha un transport públic massiu, fiable i d’elevada disponibilitat que 

connecta els campus universitaris de la UPC amb barris residencials de l’Hospitalet i 

el Prat de Llobregat, diversos polígons industrials, el recinte firal de Gran Via i les 

dues terminals aeroportuàries. A més tots aquests centres d’activitat estan units al 

conjunt de la xarxa ferroviària metropolitana a través dels enllaços de Zona 

Universitària, Collblanc, Torrassa, Europa / Fira i El Prat Estació. 

 

La Comunitat 
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Amb la L9, que funciona sense necessitat de conductor, Barcelona s’ha situat com a 

referència en l’aplicació de solucions avançades al transport urbà: ja té el 25% de la 

xarxa amb aquesta tecnologia. La conducció automàtica, una tendència que es va 

imposant arreu, proporciona seguretat màxima, flexibilitat en l’encaix entre oferta i 

demanda, i bona qualitat de servei. 

Al mateix temps, i 

gràcies a la política de la 

Generalitat d’encarregar 

a arquitectes de renom  

el disseny de les noves 

estacions,  han vist la 

llum els treballs 

d’interiorisme de set 

arquitectes o grups 

d'arquitectes, que 

personalitzen els espais 

de trànsit de passatgers 

d’aquest nou metro. Són 

Ramon Sanabria, 

Fermín Vázquez, Joan 

Forgas i Dolors Ylla-Català, Jordi Garcés, Toyo Ito, Manuel Ruisánchez i Carme 

Pinós. 

La Comunitat 
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  Defensa la seva tesi doctoral Jordi Xiqués 

 

El professor de la nostra escola Jordi Xiqués Triquell, del Departament d’Expressió 

Gràfica Arquitectònica II va defensar amb èxit la seva tesi doctoral. 

El títol de la tesi és “Variables 

definitorias de las glorietes y su 

incorporación a las especialidades 

científicas”, aquesta investigació 

pretén enumerar, classificar i validar 

les variables que defineixen una 

glorieta des del punt de vista 

geomètric, dinàmic, de prevenció i 

seguretat viària, en el marc general 

de la influència en la seguretat 

viària dels riscos en les interseccions. El director de la tesi és Pedro Manuel 

Rodríguez Mondelo. 

La Docència 
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 Reconeixement al professor José Manuel Gómez  

La Docència 

Internacional Academy of Arts, Science & Technology reconeix el treball dut a terme 

durant l’any 2015 al professor José Manuel Gómez Soberón. 
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Realiza un vídeo sobre la promoción de los estudios y la profesión de 

Arquitectura Técnica 

 

 
 
La Asociación Sectorial de Estudiantes de 
Ingeniería de Edificación (ASAT) y la 
Conferencia de Directores de las Escuelas de 
Arquitectura Técnica e Ingeniería de 
Edificación de España, en el marco de la 
Campaña para la Promoción de los Estudios y 
la Profesión de la Arquitectura Técnica, 
convocan un concurso para la elaboración de 
un vídeo promocional de los mismos. 

 

Pueden participar en el concurso todos los 
estudiantes matriculados durante el curso 
2015/26 en alguna titulación conducente al 
ejercicio de la profesión regulada de 

Arquitectura Técnica de cualquier centro universitario español en el que se imparta. 
 

Se puede participar de forma individual o en equipo, compuesto hasta un máximo de 
cinco integrantes. 

L’Estudiantat i Alumni 
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Visita técnica a les instal·lacions de Porcelanosa 

 
Dins del marc de les relacions Universitat-Empresa el dia 19 d’abril s’ha organitzat 
una visita técnica dintre d’un teixit empresarial altament implicat en el 
desenvolupament del sector de la construcción. 
 
 

 
En les instal·lacions de 
Porcelanosa van tenir 
l’oportunitat d’entendre 
diferents procesos de 
fabricació i d’execució a l’obra 
de sistemes innovadors dintre 
del nostre sector. Aquesta 
visita es presenta com una 
ocasió excepcional de 
trasladar el coneixement 
teòric a la pràctica 
professional. 

 
 
Un grup màxim de 25 estudiants de quart curs i DACs van poder gaudir d’aquesta 
experiencia. 
 

L’Estudiantat i Alumni 
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Modificat l’acord de reconeixement de crèdits 

 

S’ha signat un nou acord de reconeixement de crèdits CFGS  
 
Pots trobar la información a : http://www.epseb.upc.edu/ca/estudis/grau-edificacio/
cfgs 
 
 

Tancament en Setmana Santa 
 

 
 
Coincidint amb el període no lectiu 
de les Festes de Setmana Santa 
(del 21 al 28 de març de 2016), els 
edificis i instal·lacions de la 
Universitat romandran tancats com 
a mesura d’estalvi energètic i 
econòmic. 

Els Serveis 

http://www.epseb.upc.edu/ca/estudis/grau-edificacio/cfgs
http://www.epseb.upc.edu/ca/estudis/grau-edificacio/cfgs
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Nous convenis de mobilitat per a l’estudiantat 

Seguint amb la política d’ampliar l’oferta de mobilitat amb Xile, ja hi ha nous 
convenis per al curs vinent amb les següents institucions: 
 
 Universidad del Bío Bío (http://www.ubiobio.cl/w/) 
 Universidad Técnica Federico Santa María (http://www.usm.cl/) 
 Universidad Tecnológica Metropolitana (http://www.utem.cl/) 

 
A més, s’està negociant amb la Universidad de la Frontera, de manera, que la nostra 
oferta pugui cobrir el ampli interès generat entre l’estudiantat. 

La Internacionalització 

http://www.ubiobio.cl/w/
http://www.usm.cl/
http://www.utem.cl/
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Dobles titulacions amb la VIA University College 

Des de l’EPSEB s’està treballant per poder ofertar la possibilitat de cursar dobles 
titulacions amb universitats estrangeres. Per aquest motiu, des de ja fa un temps 
estem negociant amb la VIA University College (http://en.via.dk/), una institució 
partner amb la que ja treballem de fa temps en l’àmbit de l’intercanvi d’estudiantat de 
mobilitat. 

Ens complau anunciar que ja hem pactat 
dues dobles titulacions entre el nostre grau 
en Arquitectura Tècnica i Edificació i els seus 
en Architectural Technology and Construction 
Management (http://en.via.dk/programmes/
technology-and-construction/architectural-
technology-bachelor) i en Civil Engineering 
(http://en.via.dk/programmes/technology-and-

construction/civil-engineering-bachelor). En aquests moments, els convenis ja han 
estat signats pel Excm. Rector de la UPC, Enric Fossas i el nostre Director Francesc 
Jordana, només ens queda rebre els convenis signats per les autoritats de la VIA 
University College. 
Què és una Doble Titulació? 
Una doble titulació és un programa d'estudi que es porat a terme a dues universitats 
diferents. S'espera que l’estudiantat pugui assolir els graus de tots dos programes. 
Els participants d’aquest programa, desenvolupen una part dels teus estudis a 
l‘EPSEB i una altra part a la Via UC. A més, es fa un únic treball final de grau sota la 
supervisió de les dues universitats. 

La Internacionalització 

http://en.via.dk/
http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural-technology-bachelor
http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural-technology-bachelor
http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural-technology-bachelor
http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/civil-engineering-bachelor
http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/civil-engineering-bachelor
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Els Serveis 

Propers esdeveniments 

 Premis Catalunya Construcció 

 Informa’t sobre els Màsters Universitaris de l’EPSEB 

 Setmana Cultural de l’EPSEB 

 La Coquera, guanyadora al Festival Nacional de Teatro 

Universitario a Toledo 

 Concurs “L’EPSEB, l’inici del teu camí” 

 Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes i Premis 

 El Laboratori d’Edificació et connecta amb la tecnología. La 

impressió 3D arriba al món de l’Edificació 

https://www.epseb.upc.edu/ca/lescola/videoteca/edifica/gener-febrer-2016
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Els Serveis 

Ens podeu seguir a ... 
 

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/EPSEB-

Escola-Polit%C3%A8cnica-Superior-

dEdificaci%C3%B3-3067570/about 


