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Conferencia: “Tratamiento de suelos contaminados”
La conferencia con el título “Tratamiento de suelos contaminados” fue a cargo del
Dr. Daniel Coria, Rector de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
(UCEL).
En la conferencia se trataron lo siguientes temas:


Diagnóstico de suelos contaminados



Selección de la alternativa más eficiente para el tratamiento



Caso práctico: Diagnóstico y tratamiento de suelo y agua subterránea
contaminado con hidrocarburos en gasolinera abandonada donde se construirá
un edificio de apartamentos. Selección de la alternativa más eficiente.

La Comunitat
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Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes i Premis
El dia 29 de juny vam celebrar l’Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes i Premis als
titulats del curs 2013/2014 i 2014/2015.

En aquest acte institucional que cada any celebrem, a més dels Diplomes
corresponents a cada titulació, l’Escola fa un reconeixement al millor expedient de
cada promoció:
Curs Acadèmic 2013/2014

Curs Acadèmic 2014/2015

Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació

Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació

Sr. Mohamed El abdellaoiu Ghars

Grau d’Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Sr. Andrés Alvarruiz Serrano

Estudis d’Arquitectura Tècnica
Sr. David Marzàbal Estevez

Estudis d’Eng. Tècnica en Topografia
Sr. Xavier Gallart Munich

Estudis d’Enginyeria en Organització Industrial
Sra. Emma Serrano Pérez
La Comunitat

Sr. Ananda Sanromà Moncunill

Grau d’Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Sr. Jordi Casals Fernández

Estudis d’Arquitectura Tècnica
Sr. Jordi Bielsa Homedes

Estudis d’Eng. Tècnica en Topografia
Sr. Josep Díez Homs

Estudis d’Enginyeria en Organització Industrial
Sr. Alex Andorra Pau
5

Durant l’Acte la Sra. Montserrat Ramírez va fer
entrega dels premis del concurs “L’EPSEB,
l’inici del teu camí” patrocinat per Caixa
d’Enginyers. L’objectiu d’aquest concurs era
que els titulats dels cursos 2013/2014 i
2014/2015 ens expliquessin la seva experiencia
després del seu pas per l’Escola mitjançant una
fotografía o un vídeo. Els guanyadors han estat:
Modalitat Fotografia
1r. Premi a Rubén Montes Buera per “Immensitat”

2n. Premi a Anna Villorbina Pérez per “De
l’EPSEB a l’obra de cap a peus”

La Comunitat
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Modalitat vídeo

1r. Premi a Sergio Jouanneau Sardà

2n. Premi a Andreu Aranda Ortíz

La Comunitat
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I Jornadas LIGNOMAD
Lignomad es una red de investigación para el
impulso de la madera y otros materiales
lignocelulósicos en el sector de la construcción. El
grupo
de
investigación
GICITED
(Grupo
Interdisciplinar de Ciencia y Tecnologia en la Edificación) de la EPSEB - UPC lidera
esta red conformada por seis grupos de investigación de distintos lugares de España.
Desde el punto de vista científico-técnico se pretende avanzar en el desarrollo de
elementos constructivos y materiales con buenas prestaciones y un bajo impacto
medioambiental, a la vez que se incide positivamente en el sector productivo y de la
tecnología de la edificación.
El dia 21 de junio se celebró la I Jornadas Lignomad en l’EPSEB. La principal
finalidad de las jornadas era dar a conocer la red y plantear las distintas acciones a
llevar a cabo para avanzar en los objetivos de la misma.
Por otro lado se pretendía conocer las diferentes líneas de investigación y de trabajo
de cada grupo participante. Así como los proyectos en marcha y los posibles
colaboradores entre los grupos participantes de la red, otros grupos y profesionales
relacionados con la temática de LIGNOMAD.

La Comunitat
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Premis Catalunya Construcció
El CAATEEB va convocar la tretzena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb
els quals vol reconèixer l'esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar
les persones que, amb el seu treball, han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la
sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.
Com a novetat, enguany es va instaurar la categoria de Direcció integrada de
projecte (project manager) i es va atorgar un Premi al Treball Final de carrera.
Amb aquest premi es vol distingir el treball d'un estudiant o equip d'estudiants que
abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins
de l'àmbit de coneixement de la carrera.
El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), en el marc de la Nit de la
Construcció, ha lliurat els
Premis Catalunya Construcció
2016. Andrea Fernández, de
l’Escola
Politècnica
Superior d’Edificació de
Barcelona
(EPSEB),
ha
obtingut el premi ex aequo al
millor treball de fi de grau pel
projecte de rehabilitació de
127 edificis al Boulevard
Didouche Mourad d’Alger, la
capital d’Algèria.
L’Estudiantat i Alumni
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“Practicum de soporte. Proyecto de rehabilitación de la rue Didouche Mourad, en Skikda,
Argelia” es presenta en la modalitat de pràctiques i està orientat a l’àmbit de la
rehabilitació, centrat en edificis residencials construïts a Algèria durant l’època colonial.
Explica Andrea que “el treball era a jornada completa: al matí realitzava les pràctiques i a
la tarda em dedicava al projecte que estava vinculat al treball que feia als matins”.

L’objectiu del projecte premiat era donar suport al Laboratori de Materials de l’EPSEB en
la realització dels estudis de caracterització de materials i estudi cromàtic que formaven
part de la rehabilitació. Per aconseguir aquest objectiu, Andrea ha col·laborat en la
caracterització dels materials: pedra, maó, morter, fusta i acer; en l’assignació de valors
de resistència dels sistemes constructius: murs de pedra i de maó; en la representació
gràfica dels resultats: disseny de plànols; en l’extracció i anàlisi de mostres de color, i en
l’estudi
i
representació
gràfica
dels
resultats
de
l’anàlisi
cromàtica.
A més, aquest projecte de rehabilitació forma part d’un projecte de col·laboració entre el
Laboratori de Materials de l’EPSEB i el despatx d’arquitectura AQUIDOS.
A banda del reconeixement del premi,
Andrea conclou que “durant la meva
estada a Algèria he après a treballar amb
un elenc de professionals molt diferents
entre ells, no només per les òbvies
diferències culturals, sinó també per les
diferents formes d’abordar els problemes
que han anat sorgint, millorant per tant la
meva capacitat de treballar en equip i
d’adaptar-me als diferents escenaris que
se’ns presentaven a mesura que
avançava el projecte”.
L’Estudiantat i Alumni
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Informa’t sobre els Màsters Universitaris
L’EPSEB va organitzar una sessió informativa sobre els nostres màsters
universitaris:


Màster Universitari en Enginyeria d’Edificació



Màster Universitari en Gestió de l’Edificació



Màster interuniversitari Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos
Laborals.

En aquesta sessió es va explicar els aspectes més destacats dels estudis, les
sortides professionals i de com poder millorar les expectatives laborals.
Uns alumnes dels màsters ens van explicar les seves experiències .

L’Estudiantat i Alumni
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Gaudeix de la Setmana Cultural

Del 9 fins al 14 de maig es va dur a
terme la Setmana Cultural de
l’EPSEB,
organitzada
per
la
Delegació d’Estudiants de l’EPSEB i
Arquitectes Tècnics sense fronteres.
En aquest dies es van oferir unes
activitats molt interessants.

L’Estudiant i Alumni
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L9 Sud, un metro per descubrir
Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, dins de la campanya de promoció de
la nova línea 9 Sud de Metro de Barcelona, que es va inaugurà el dia 12 de febrer,
vol potencià l’ùs d’aquesta ampliació de xarxa.

L’EPSEB és una de les institucions de la zona d’influència de la nova línea que
participa en aquesta campanya.
TMB va visitar la nostra escola per informar i distribuir bitllets gratuïts entre els seus
usuaris potencials.

L’Estudiantat i Alumni
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La Coquera, guanyadora al Festival Nacional de Teatro Universitario a
Toledo
El diumenge 8 de maig en el Círculo de Arte de Toledo s'ha dut a terme el lliurament
de premis del primer Festival Nacional de Teatre Universitario organitzat per la
Federación Española de Teatro Universitario després d'un cap de setmana de
representacions de grups procedents de cinc universitats de Toledo, Barcelona i
Madrid.
El grup La Coquera de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser guardonada
amb 4 premis: Millor obra, millor elenc, millor actriu de repartiment i millor
il·luminació.
Enhorabona!!!!!!!

L’Estudiantat i Alumni
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III Networking Talent Day
UPC Alumni va organitzar el dia 21 de juny el 3er Networking Talent Day. Aquesta
jornada ofereix als titulats i als estudiants de màster, l’oportunitat d’entrar en
contacte amb més de 30 empreses que demanden perfils vinculats amb els àmbits
de coneixement de la Universitat. D’altra banda, l’NTD proporciona a les empreses
un espai on conèixer i entrevistar el talent que es genera a la UPC.

Els assistents interactuan a través de trobades en grups reduïts i de sessions de
networking lliure on les persones inscrites poden interactuar amb les empreses del
seu interés.

L’Estudiantat i Alumni
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La impressió 3D arriba al món de l’Edificació
Sens dubte la fabricació additiva s’ha postulat per convertir-se en el futur de la
industria tecnológica. Per aquest motiu, a l’EPSEB –com a centre dedicat a formació
dels professionals del demà a la industria de l’edificació– ha endegat un acord de
col·laboració, a través del Laboratori d’Edificació, amb la Fundació CIM-UPC.
La primera acció d’aquest acord es apropar la tecnología 3D als alumnes. El dia 20
de juny en el vestíbul de l’escola es va fer una presentación de les característiques i
funcionament de la impressió 3D.

El que es volia aconseguir era:

Introducció al món de la fabricació digital i els trets bàsics de les impressores
desenvolupades per BCN3D.

El funcionament de dos de les impressores puntals: la BCNB3D i la BCN3D
Sigma.

S’oferia la possibilitat de cobrir places vacants de becaris en el programa de
practiques de la Funcació CIM-UPC.
Es va fer un sorteig d’una impressora 3D entre els estudiants que van acostar-se a
la taula d’exposició i va guanyar en Ricard Naya Velasco.

L’Estudiantat i Alumni
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Serveis per al mes d’agost

De l’1 al 28 d’agost (ambdós inclosos) l’escola va estar tancada a tots els efectes.

A partir del 29 d’agost va haver servei de consergeria per permetre l’accés al
personal autoritzat, i a partir del dia 1 de setembre es reprenen tots els serveis
habituals de l’escola..

Els Serveis

17

Nous convenis de mobilitat
Durant aquests mesos s’han fet dos nous convenis de mobilitat per a l’estudiantat de
grau i màsters amb l’Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Ales (França) (http://
www.mines-ales.fr/) i amb la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) (http://
www.ucc.edu.ar/).

Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Ales

Campus Universidad Católica de Córdoba

A més s’ha renovat el conveni amb la VIA University
College de Dinamarca (http://en.via.dk/), reconvertint les
places que teníem per a mobilitat en places per a realitzar
una Doble Titulació Internacional.

La Internacionalització
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En referència a la Doble Titulació Internacional ens complau anunciar que ja s’han
signat els convenis de Doble Titulació, el que vol dir que el nostre estudiantat podrà
aprofitar aquesta oportunitat per estudiar Architectural Technology and Construction
Management (http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural
-technology-bachelor) o Civil Engineering (http://en.via.dk/programmes/technologyand-construction/civil-engineering-bachelor) a Dinamarca.
Això també implica que estudiantat d’aquesta universitat vindrà a la nostra Escola,
per a realitzar part dels seus estudis al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
Podeu trobar més informació sobre les Dobles Titulacions Internacionals al nostre
web: https://www.epseb.upc.edu/ca/mobilitat/dobles-titulacions-internacionals

La Internacionalització
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Mobilitat PDI
Finalment, ja s’han dut a terme totes les mobilitats de PDI per a docència
internacional aprofitat els ajuts Erasmus+ Teaching Mobility. Aquest curs, s’han fet 7
mobilitats (3 més que el curs passat) a Àustria, Finlàndia i Portugal, tot aprofitant, en
la majoria de casos, les setmanes de docència internacional organitzades per les
nostres universitats partners.
El professorat participant, ha tingut l’oportunitat d’entrar en contacte amb professorat
del seu àmbit acadèmic a altres universitats i han pogut experimentar diferents
metodologies docents que es practiquen a altres països. A més, la gran majoria han
fet presentacions de la nostra escola a la universitat de destí.
Si voleu més informació sobre la mobilitat per al PDI i l’oferta de països, podeu
veure-la al nostre web: https://www.epseb.upc.edu/ca/mobilitat/professorat

La Internacionalització
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Propers esdeveniments



Acte de benvinguda als estudiants nous de Grau



Conferència: Inspire 2016



Presentació de les dobles titulacións internacionals



Acte de benvinguda als estudiants de Màster



Cursos Autodesk Revit User



Conferencia: Oportunidades de estudio y cooperación con Chile en
los ámbitos de la eficiencia energética y las técnicas constructivas
de bajo impacto ambiental.
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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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