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L’EPSEB s'ha adherit a la campanya "Destapa la teva solidaritat”  

 

La fundació GAEM (Grup d'Afectats d'Esclerosi 

Múltiple) és una entitat sense ànim de lucre totalment 

independent. Fundada el 10 de novembre de 2006 

per una associació d'afectats d'aquesta malaltia 

neuro-degenerativa, compta amb el recolzament de 

més de 200 socis de tot l'estat espanyol. 

Sota el lema "Destapa la teva solidaritat i ajuda'ns a 

combatre l'Esclerosi Múltiple", l’EPSEB participa en 

una campanya solidària global de recollida de taps 

de plàstic.  

D'ampolles d'aigua, refrescos, brics de llet, de 

detergents, xampús, taps de productes de 

laboratori, provetes, etc. Qualsevol tap de plàstic 

és bo per ajudar-nos a recaptar fons per a projectes d'investigació destinats a 

combatre l'esclerosi múltiple.  

Els beneficis de la campanya van destinats íntegrament als projectes d'investigació 

biomèdica impulsats per Fundació GAEM. 

 

La Comunitat 
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Fira de la Rehabilitació 

 

 

La setmana de la rehabilitació, és una setmana d’activitats 

tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades 

a promoure l’activitat de la rehabilitació. Inclou la Fira de la 

Rehabilitació. 

 

 

 

 

 

Campanya de donació de sang 

 

Com cada any l’EPSEB va participar en aquesta campanya. És una 

forma d’ajudar a salvar vides . 

La Comunitat 
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 Jornada: Fusta i rehabilitació 

La utilització de la fusta com a material de construcció te una 
llarga tradició arreu del món quan hem de rehabilitar un edifici, 
molt sovint hi trobem elements de fusta (estructura, tancaments, 
acabats, decoració...) que cal conèixer, avaluar, reparar, 
preservar i millorar en les seves prestacions. 
 
És per aquest raó que dintre del programa de la Setmana de la 
fusta, RehabiMed i l'EPSEB de la UPC van organitzar el dia 17 
d’octubre una Jornada per endinsar-nos en el coneixement i 
aplicacions d'aquest material tant en les obres de rehabilitació 
com en el manteniment dels edificis. 
 

Activitat Escolab  

 

 

Dintre de les Activitats Escolab, el dia 26 

d’octubre ens van visitar els alumnes de  2n de 

batxillerat de l’Institut Escola Intermunicipal del 

Penedès i van realitzar l’activitat “Introducció a 

la geoinformació. Sistemes d’informació 

geogràfica”. 

La Comunitat 
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El PDI de l’EPSEB al Congrés TOPCART 2016 

 

El Congrés TOPCART 2016, es va celebrar al Palacio de 

Congresos de Toledo, del 26 al 30 de octubre de 2016, 

organitzat pel Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 

Topografía. 

Aquest congrés té com a objectiu fonamental donar a 

conèixer els avenços científics i tècnics en matèria de 

Topografia, Cartografia i altres ciències afins. 

Part del professorat del Grau en Enginyeria en 
Geoinformació i Geomàtica va participar amb dues 
ponències al XI Congreso Internacional de Geomàtica i 
Ciencias de la Tierra 2016.  
 

 Fotogrametría y videogrametría desde UAV para la captura de geoinformación en 
estudios geológicos, dels professors Felipe Buill, M. Amparo Núñez, Nieves Lantada 
i Albert Prades. 
 
 Nivelación hidrostática entre dos mareógrafos situados en el Puerto de Barcelona, 
dels professors Ana Tapia, Rogelio López i Josep Gili. 
 

La Docència 
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Entrevista al professor Pedro Mondelo 

En el X Congreso de Ergonomía y Psicosociología, el professor Pedro Mondelo va 

ser el president de la taula rodona “El trabajo que viene: Del futuro de las empresas 

a las empresas del futuro”.  

 

Va participar en el Congres reflexionant sobre 

l’adaptació de la salut laboral a la competitivitat 

de les empreses i el seu valor estratègic. 

El diari La Voz de Avilés va fer-li una entrevista, 

que es va publicar el dia 14 d’octubre. 

 

La Docència 

http://www.elcomercio.es/aviles/201610/14/objetivo-debe-trabajadortenga-salud-20161014004826-v.html
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Inici de les classes 

El 12 de setembre comencen les classes del Grau 

en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en 

Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica i el 

Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció 

de Riscos Laborals i el dia 26 de setembre les 

classes del Màster en Enginyeria d’Edificació i 

Màster en Gestió de l’Edificació 

 

Acte de benvinguda  
 

El mateix dia de l’inici de les classes el director i 

diferents subdirectors van donar la benvinguda als 

nous estudiants de grau en dues sessions una de 

mati i una altra de tarda. 

 

 

 

 

El dia 22 de setembre també es va dur a terme la 

benvinguda als estudiants de màster. 

L’Estudiantat i Alumni 
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48h Open House BCN 2016 

 

 
  

Com cada any, l'Open House convida a tothom a adherir-se al voluntariat del 
festival. Ser voluntari del festival del 48h Open House Barcelona és donar suport a 
una iniciativa que apropa l’arquitectura a la ciutadania i al públic en general.  
 
El festival d’arquitectura de Barcelona compta cada any amb el suport de al voltant 
d’un miler de voluntaris, que amb la seva col·laboració fan possible la participació de 
més de 150 edificis i la cobertura a totes les visites, activitats i actes que es 
desenvolupen en el marc del festival. 
 
Per formar-ne part només cal que t’apassioni el projecte, disposis d’unes hores un o 
els dos dies de festival, i tinguis moltes ganes de contribuir a ajudar a la difusió de 
l’arquitectura de Barcelona i de les ciutats convidades. Es poden tenir coneixements 
previs o no, ser professional o estudiant, arquitecte, periodista o historiador ... La 
il·lusió per participar és l'únic requisit. 
 

 
L’Estudiantat i Alumni 

http://www.48hopenhousebarcelona.org/ca/vull-adherir-me-2016
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Reunió del Grup de Teatre La Coquera 

 

Si tens idees innovadores o vols plantejar alguna 
iniciativa o bé introduir-te al teatre, el grup de teatre 
organitza una reunió a l’inici del curs. 
 

Aquest grup va ser guardonat amb 4 premis en el primer 
Festival Nacional de Teatro Universitario, millor obra, millor elenc, millor actriu de 
repartiment i millor il·luminació. 
 
 
 

Oferta de beques 
 

L’Escola va oferir una beca de suport a l'aprenentatge per a la formació de 

l’estudiantat a través de la realització d’activitats de suport a la docència de l'EPSEB. 

Aquesta beca era del 15 de setembre al 30 de novembre de 2016 amb una 

dedicació de 10 hores setmanals. 

El responsable acadèmic de la beca és el professor Juan Rodríguez Jordana. 

També va oferir una altra beca, aquesta d’iniciació a la recerca pel Laboratori de 
Materials, que era del 14 de novembre de 2016 fins al 31 de gener de 2017. El 
responsable és el professor Joan Ramon Rosell.  

 
L’Estudiantat i Alumni 
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Promoció INSPIRE 2016  
 
Durant les últimes dècades, la Unió Europea 

ha posat en marxa una àmplia gamma de legislació ambiental per a protegir, 

preservar i millorar el medi ambient a Europa per a les generacions presents i 

futures.  

 

INSPIRE es tracta de compartir eficientment les dades espacials digitals 

relacionades amb el medi ambient entre les autoritats públiques a tots els nivells de 

govern, a través de fronteres i amb el públic en general. Tal, requereix una 

coordinació eficaç entre totes les autoritats implicades i un alt grau d’interoperabilitat 

jurídica i tècnica. 

 

La Conferència INSPIRE 2016 també té com a objectiu mostrar com la 

implementació d’INSPIRE contribueix al Marc 

Europeu d’Interoperabilitat i l’economia digital 

de la UE en general. Es va dur a terme del 26 

al 30 de setembre de 2016.  

 

Per promocionar aquesta conferència 

l’EPSEB va organitzar una xerrada a càrrec 

del senyor David Sanchez, Cap de l’Àrea de 

Promoció i Gestió Comercial de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

L’Estudiantat i Alumni 
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 Cursos Autodesk Revit User 
 

L’EPSEB ha organitzat dos cursos Autodesk Revit User, un 

d’iniciació i l’altra nivell avançat.  

El curs d’iniciació té una durada de 20 hores del 14 al 28 

d’octubre de 2016. 

El curs avançat té una durada de 40 hores del 4 de novembre al 16 de desembre de 

2016. 

Aquest cursos són per als estudiants matriculats en l’Escola.  

 
Programa Avintia Paint 2016/17 
 

El Programa Avintia Paint incorpora estudiants en pràctiques a través de convenis 
de cooperació educativa durant tot el curs acadèmic, als estudiants de l’últim curs 
del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i a l’alumnat dels Màster. 

 
 
La presentació de l’Empresa 
Avintia i el Programa es van 
presentar el dia 26 d’octubre a 
l’alumnat de l’Escola. Es va fer 
una recollida de currículums i 
breus entrevistes als interessats. 

 

L’Estudiantat i Alumni 
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Eleccions Estudiantat representants Junta d’Escola  
 
El 24 d’octubre s’inicia el procés d’elecció de 
representants de l’estudiantat per a la Junta d’Escola 
i el dia 28 de novembre es el dia de les votacions. 
 
 
 
Els representants, segons la titulació, és el següent: 
 

 Representants d’ATE i CTE:  
 
        Marta Viedma Laso 
        Tatiana Quintero Palacios 
        Carla Garcia Pagés 
        Salvador Capellà Llovera 
        Mauricio Ismael Romero Cortijo 
        Gigi Miluska Becerra Motta 
 
 Nombre de representants EGG i EGT:  
 
        Angel Collado Murillo 
 

L’Estudiantat i Alumni 
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  Conferencia: “Oportunidades de estudio y cooperación con Chile en 

los ámbitos de la eficiencia energética y las técnicas constructivas de 

bajo impacto ambiental”.  

 

El 28 de setembre es va impartir la conferència a càrrec del Professor de la 
Universidad de la Frontera (UFRO) de Chile i membre de la Asociación SEMBRA,  
Sr. Juanjo García.  

 
 

En la conferència explicarà alguns dels projectes que han desenvolupat des del 

Laboratori d'Eficiència Energètica de la UFRO i com els estudiants de l'EPSEB 

poden participar en projectes d'aquest tipus gràcies al recent conveni de mobilitat 

signat entre la UFRO i l'EPSEB, així com a la col·laboració entre les ONG sembra i 

ATSF (Arquitectes Tècnics Sense Fronteres). 
 

L’Estudiantat i Alumni 

https://epseb.upc.edu/ca/noticies/conferencia-oportunidades-de-estudio-y-cooperacion-con-chile-en-los-ambitos-de-la-eficiencia-energetica-y-las-tecnicas-constructivas-de-bajo-impacto-ambiental/@@images/83649956-3609-4284-9c07-560523d5d6b6.jpeg
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 Descubrir el Barri Gòtic i el Born 

L’Estudiantat i Alumni 

La Delegació d’Estudiants i La Coquera Teatro, vàrem organitzar el 15 d’octubre un 

tour cultural per mostrar alguns dels edificis emblemàtics d’aquestes zones de 

Barcelona. 

Estava adreçat a tot l’alumnat del Centre i molt especialment als estudiants que han 

vingut a l’Escola per un programa de mobilitat.  

 

 
  

Examen CLUC a la UPC 

El mes de novembre va haver una nova convocatòria per a obtenir el CLUC 

(Certificat de llengües de les universitats de Catalunya). 

Es un certificat oficial que serveix per acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú 

de referència per a les llengües. 

 

 

https://epseb.upc.edu/ca/noticies/descubrir-el-barri-gotic-i-el-born/@@images/655fbee0-fe99-4456-abb8-8340bfea0656.jpeg
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5a edició del Màster en Facility Management 

 
El 21 d’octubre es va iniciar la 5a edició del 
Màster en Facility Management aplicant 
metodologies BIM. 
El Màster té 60 ECTS i s’imparteix a l’EPSEB 
d’octubre de 2016 a juliol de 2017 
T’apropa a un nou model professional amb 
tecnologies avançades 
 

 

 

 

Sessió informativa sobre les beques Fullbright per fer postgraus als 

EEUU 

El 19 d’octubre es va fer una sessió informativa sobre les beques Fullbrigh de 2 anys 

de durada per cursar estudis de postgrau a universitats dels Estats Units.  

Estan destinades a titulats superiors que estiguin interessats en programes de 

Màster i doctorat. 

L’Estudiantat i Alumni 
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Programa ‘Emprèn les teves pràctiques’    

La Fundación José Manuel Entrecanales para la Innovación en Sostenibilidad 

(FJME) amb la col·laboració de la Fundación Universidad-Empresa organitzen una  

nova edició del programa ‘Emprèn les teves pràctiques’. 

 
El programa es desenvolupa desde el mes de novembre de 2016 fins al febrer de 
2017 en 52 start-ups de base tecnològica a Àvila, Barcelona, La Rioja, Madrid i 
València. 
 
En aquesta convocatòria el programa ofereix 60 places per a estudiants dels darrers 
cursos i de màster de totes les àrees. 
 
Les practiques es desenvoluparan en horari de mitja jornada i els candidats 
seleccionats rebran un ajut a l’estudi de 400 € bruts mensuals, per una durada de 
quatre mesos. 

 
 
 
 

 L’Estudiantat i Alumni 
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La carpeta UPC i la llibreta Notebloc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com cada inici de curs acadèmic l’alumnat pot recollir el material que la Universitat 
lliura als estudiants en la consergeria de l’escola. 
 

 

 Els Serveis 
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Presentació de les dobles titulacions internacionals de l’EPSEB 

La presentació es va dur a terme per la professora Laia Haurie, Sotsdirectora de Mobilitat i 

Relacions Internacionals i del professor Roger Howard Taylor, coordinador del programa de la 

Doble Titulació a la VIA (VIA University College de Dinamarca, http://en.via.dk/),  amb el 

programa Architectural Technology & Construction Management. 

Una doble titulació és un programa d'estudi en el qual cursant una combinació específica 

d'assignatures de dues titulacions en dues universitats diferents, s'assoleixen els dos títols de 

grau per part de l'estudiantat. 

Així, matriculant només un dels dos graus i fent un únic Treball Fi de Grau (TFG), obtindràs totes 

dues titulacions. 

Les titulacions que es poden fer son: 

A l'EPSEB fer el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 

A la VIA pots escollir entre dos Bachelor’s Degrees: 

 Architectural Technology & Construction Management 

http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/architectural-technology-bachelor)  

 Civil Engineering 

(http://en.via.dk/programmes/technology-and-construction/civil-engineering-bachelor)  

Ja s’han signat els convenis de Doble Titulació.  

Podeu trobar més informació sobre les Dobles Titulacions Internacionals al nostre 

web: https://www.epseb.upc.edu/ca/mobilitat/dobles-titulacions-internacionals 

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/civil-engineering-bachelor
https://www.epseb.upc.edu/ca/mobilitat/dobles-titulacions-internacionals
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 Propers esdeveniments 

 Setmana de la Ciència 

 Construjove 2016 

 VII Jornades Low Tech 

 Exposició de Cristina Maiquez Gomez 

 Ponència: “Anàlisi de la sentencia del cas Madrid Arena” 

 L’EPSEB posa a prova el conte dels 3 porquets 

 Obrim el bar de l’EPSEB 

 Premis Catalunya Construcció 

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


 22 

 

 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 


