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El DIRECTOR INFORMA 
 
El procés de canvi a l’EEES segueix el seu curs i 
esperem que els tràmits pendents es vagin 
superant sense gaires inconvenients.  
 
De moment, dels informes rebuts a la UPC sobre 
els Graus per part de la Direcció General 
d’Universitats, el nostre centre, és un dels pocs 
d’aquesta universitat, que no ha estat motiu de cap 
esmena o suggeriment sobre el contingut de la 
nostra proposta de Grau en Enginyeria d’Edificació, 
a excepció feta d’una millorable proporció de PDI 
doctor. 
 
 Esperem tenir un èxit semblant pel que fa a la 
valoració de l’“Aneca” i del “Consejo de 
Universidades”. 
 
En un altre ordre de coses, em sembla important 
remarcar la necessitat de saber aprofitar el canvi 
de plans d’estudi i de metodologia d’ensenyament i 
d’aprenentatge, per revisar, en profunditat, els 
objectius últims de la formació dels nostres 
estudiants, sense perdre de vista l’aplicabilitat 
professional per una banda, i el nivell universitari 
adequat per una altra. 
 
Els nostres Graus, seran, com ja són ara els 
actuals estudis, titulacions que porten associades 
unes atribucions professionals regulades per llei a 
tot l’estat. Això és quelcom que no podem oblidar, i 

cal ser molt conscients que els nostres estudiants 
tenen el dret a rebre la millor formació, que els 
permeti assolir unes competències i coneixements 
adequats per a una inserció laboral i professional, 
en les millors condicions possibles. 
 
Ens cal, per tant, no descuidar aquest objectiu final 
i saber compaginar adequadament teoria, rigor 
acadèmic i aplicació. 
 
Aquets moments de transició de les universitats i 
els nou models d’ensenyaments poden ser molt 
ben aprofitats si fem ús de la reflexió, el debat i la 
millora. 
 
 
NOTÍCIES 
 
¦ Ja ha sortit publicat al BOE l’ordre 

ministerial que regula el grau de l’Enginyeria en 
Geomàtica i Topografia. “Orden CIN/353/2009, de 
9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en 
Topografía.” 
 
¦ Tenim programat el lliurament dels Premis 

d’Edificació 2009, que cada any atorga l’associació 
d’empresaris CLUB DIR, sobre el tema “Construint 
un món sostenible”, per al dia 28 d’abril a les 
12:00h a la Sala d’Actes de l’EPSEB  
 
¦ S’ha tancat el procés de matriculació a 
l’EPSEB amb un resultat positiu, ja que gràcies a la 
prèvia comunicació de la intenció de matrícula s’ha 
pogut atendre les prioritats de l’estudiantat. En 
paral·lel, cal reconèixer l’esforç dels departaments 
per donar resposta a les noves necessitats 
generades i la ràpida solució dels desequilibris 
resultants. 
 
¦ Presentació del Programa Rehabimed a 

l’EPSEB. El dia 11 de març, a les 12:00h es va fer, 
organitzat conjuntament amb el col·legi 
d’Aparelladors, la presentació per part de 
professors Xavier Casanovas i Ramon Graus, de  
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l’Acció Internacional en Rehabilitació, anomenat 
Projecte Rehabimed.  
 
¦ Canvi del color del web, s’ha modificat la 

imatge que teníem a la web posant-hi els colors 
institucionals, de manera que quan accedeixes 
veus una altra representació figurativa de l’escola.  
 
 
 
RACÓ de RECERCA i TRANSFERÈNCIA 
 
¦ L’EPSEB ha participat, en el marc del 

Congrés de la setmana de geomàtica, a la sessió 
especial d’Educació i cooperació.  
 
¦ S’ha signat un acord amb l’empresa 

ALGECO, del sector de l’edificació modular, per tal 
de col·laborar en temes de recerca aplicada. 
 
 
RACÓ de l’ESTUDIANTAT 
 
¦ l’EPSEB ha participat en el “XVII Torneo 

Interescuelas Universitarias de ARQUITECTOS 
TÉCNICOS de España” que es va dur a terme a la 
“Escuela Universitaria de ARQUITECTURA 
TÉCNICA de MADRID” els dies 25, 26, 27 y 28 de 
febrero de 2009. 
 
¦ Per iniciativa de l’estudiantat de l’EPSEB, 

es proposa celebrar la Setmana Cultural a 
l’EPSEB, del 27 al 30 d’abril amb la participació de 
les associacions d’estudiants i la delegació en 
activitats d’interès per a tots els col·lectius. 
 
¦ S’han convocat, amb data d’11 de març, 

eleccions de representants dels estudiants a la 
Junta d’Escola. La jornada de votacions serà el 22 
d’abril.   
 
¦ A proposta de l’estudiantat de les 

associacions “sense fronteres” amb seu a l’escola, 
l’EPSEB s’ha adherit a la marxa mundial per la pau 
i la no-violència. 
 
 
RACÓ de la BIBLIOTECA  
 
¦ Journal Citation Report informa sobre els 

quartils de les revistes. 
Thomson Reuters ha actualitzat les seves bases de 
dades Web of Science i Journal Citation Reports i 
entre els canvis més importants cal destacar la 
inclusió d'un gràfic que permet situar el factor 
d'impacte de cada revista dins el quartil que li 

correspon sense necessitat de realitzar càlculs 
manuals 
 

 
 
Més informació: 
http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_380_Catala.pdf  

 
¦ Nou Taller de suport a la recerca pel PFC. 

La biblioteca ofereix als alumnes,  els dies 17 i 24 
d’abril, un taller de suport pel Projecte Final de 
Carrera.  El taller consistirà en 4 hores de treball 
presencial  i 1 hora de cerca individual tutoritzada 
per aquells alumnes que ho desitgin i que hagin 
participat al taller. 
Per més informació adreceu-vos a la biblioteca 
 
 
RACÓ de SERVEIS INFORMÀTICS 
 
¦ Nova imatge dels ordinadors de les aules 

docents que mantenen una instal·lació neta cada 
vegada que es reinicia l’ordinador (evita virus entre 
altres coses)  
 
¦ Posada en explotació de la nova aplicació 

de reserva d’espais i equipaments que substitueix 
la de reserves d’aules informàtiques basada en 
Lotus Domino. 
 
¦ Millora de la comunicació i del servei 

d’atenció a l’estudiantat amb la incorporació d’un 
nou apartat a la intranet, de “consultes virtuals”, 
que permet resoldre les consultes de tipus 
acadèmico-administratives i de serveis que es 
pugui plantejar l'estudiantat de l'EPSEB i que no 
quedin recollides a la informació de la finestreta 
digital o a la web de l'escola. 
 
 
 


