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EL DIRECTOR INFORMA
D’AT a EE i d’ETT a EGT, sols un canvi de nom?
Els canvis de denominació de les actuals titulacions d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria Tècnica Topogràfica,
són i seran, quelcom més que un canvi de denominació.
L’EEES (familiarment conegut per Bolònia), representa molt més que un canvi de nom. És un seriós compromís
d’unificació de títols i competències adquirides en els estudis universitaris, o superiors, entre els països que
formem part de la Comunitat Econòmica Europea.
Per a algunes titulacions actuals, com les nostres d’ETT i AT, representa, a més una equiparació amb la resta de
Graus i per tant és un graó més alt dins de la formació universitària.
Altra cosa és, que les atribucions professionals siguin les mateixes i per tant les regles del joc no variïn. Però el
tema de les atribucions professionals és una característica molt més pròpia de l’estat espanyol que no pas de la
resta de països europeus. Per tant, si pensem amb un esperit més global i modern, les nostres possibilitats de
reconeixement professional i de treball, es veuran incrementades dins i fora de les nostres delimitacions
estatals.
Com farem el canvi per als actuals estudiants i titulats?
Pel que fa als estudiants, tal i com hem informat de manera general i repetitiva, els nous estudis començaran,
si tot va com sembla evident, el proper curs 2009/10, en el cas d’EE i el 2010/11 en el d’EGT. L’adaptació es
farà en bloc, és a dir, a tots els cursos alhora, tal i com ha estat la voluntat de l’immensa majoria de
l’estudiantat, pel que fa a AT. Cal també assenyalar que aquelles i aquells estudiants que prefereixin acabar els
estudis conduents al títol d’AT, podran fer-ho sense cap tipus de problema, tal i com sempre s’ha dit.
Els actuals titulats arquitectes tècnics, o aquelles i aquells que prefereixin acabar amb aquest títol, hauran de
cursar, si volen obtenir el títol de Grau, uns complements formatius, anomenats col·loquialment “passarel·les”.
Aquests complements estaran conformats per un total de 60 crèdits ECTS, repartits entre cinc assignatures de
6 crèdits, un projecte final de grau de 24 crèdits i 6 crèdits de pràctiques en empresa.
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La UPC, va aprovar recentment un document per regular l’accés al grau dels titulats de 1er cicle i en el seu
contingut queda clar el nombre de crèdits a cursar i les condicions per poder accedir-hi.
Certament, podrà contemplar-se la possibilitat de reconeixement de crèdits cursats en estudis oficials,
diferents als del 1er cicle d’origen, sempre i quan els mateixos tinguin un contingut i nombre de crèdits molt
similars el que conformen les assignatures “passarel·les” esmentades.
Queda pendent d’acabar de resoldre, quina serà la capacitat d’admissió anual i quina la forma de selecció,
encara que s’esmenta en la normativa de la UPC, que sigui l’Oficina de Preinscripció Universitària, qui gestioni
l’accés i l’assignació de places.
Sembla doncs que el panorama es va aclarint i que les possibilitats d’accedir als nous Graus, tant pel que fa a
estudiants com a professionals, van sent cada cop més ben definides i regulades.
La voluntat de la nostra escola i la nostra universitat, és la de donar resposta i solució a una creixent demanda
estudiantil, social i professional, sense perdre ni un sol gram de prestigi, ni de qualitat acadèmica i docent, com
sempre ha estat i serà el nostre principal objectiu.
NOTÍCIES
•

•

•

•

•

Nomenament de professor emèrit al Sr. Francisco Javier Llovera Sáez. En el CONSELL DE GOVERN del 30
DE MARÇ DE 2009, s’ha nomenat professor emèrit al Sr. Francisco Javier Llovera Sáez, professor i exdirector d’aquesta escola, com a reconeixement a la seva llarga activitat de docència, de recerca i de
direcció a la UPC.
Acceptació dels enginyers en organització industrial al col·legi d’enginyers industrials de Catalunya
(Resolució DOGC). S’ha publicat al DOGC la modificació dels estatuts del Col·legi d´Enginyers Industrials
de Catalunya, que fan possible la col·legiació dels Enginyers en Organització Industrial de Catalunya al
seu al Col·legi. Actualment, l’associació (AENGOICAT) està negociant amb el Col·legi d´Enginyers
Industrials de Catalunya com es produirà la seva integració, i quin serà el funcionament i l’organització
per tal de fer-ho possible.
AUDIT: Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitària que tenim endegat com a
centre pilot a l’EPSEB, progressa en el procés de definició i diagramació dels processos que defineixen
aquesta eina de seguiment de la qualitat a l’EPSEB, i està previst fer arribar el disseny definitiu el proper
15 de maig.
STEP 2015: Projecte d’incorporació dels criteris de sostenibilitat i responsabilitat social a les matèries
definides en els nous plans d’estudis de la UPC. L’EPSEB n’és centre pilot, i en aquests moments estan
en fase de recollida d’informació i preparació de jornades de sensibilització de cara al professorat, per
tal d’incorporar aquests conceptes a les noves assignatures.
El dia 28 d'abril va tenir lloc el lliurament dels Premis d'Edificació de l'associació CLUB DIR, d’empreses
aplicadores expertes de BASF Construction Chemicals, que reconeix els millors treballs dels estudiants
de l'EPSEB, relacionats amb la Patologia a la Construcció. El 1r premi, guardonat amb un import de
3.000€, el segon amb 1.500€ i el 3r amb 1.000€.

RACÓ de RECERCA i TRANSFERÈNCIA
•

•

Ajuts de l'EPSEB per a la Mobilitat en Recerca i Transferència de Tecnologia. Convocatòria 2009.
Objectiu dels ajuts: donar suport a les activitats de Recerca i Transferència, vinculades amb els eixos
estratègics de l’EPSEB i que impliquin una mobilitat, desenvolupades durant l’any 2009.
L'EPSEB participa en la sol·licitud d'un projecte Erasmus Mundus de la Unió Europea per a la impartició
d'un Màster Interuniversitari en Regeneració Urbana. El projecte està liderat per la Università degli
studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria i també hi participen quatre institucions acadèmiques més (2
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d'Itàlia, 1 de França i 1 del Marroc)
RACÓ de l’ESTUDIANTAT
•

•

Resposta de 250 estudiants interessats en els productes que facilita l’ITEC segons l’acord que tenim
signat, i que permetrà que l’estudiantat de l’EPSEB utilitzin eines que estan al mercat i que seran
imprescindibles per al seu desenvolupament professional.
Resultat de les eleccions a representants de l'estudiantat a la Junta d'Escola. S'han escollit els
representants d'AT, ETT, i ME que podran actuar a la propera Junta d'Escola, i ja s'han entrevistat amb
els vicerectors de docència i estudiantat, i de política acadèmica, així com amb la direcció de l'escola.
Han obert una assignatura a ATENEA per tal de tenir comunicació directa amb tot l'estudiantat.

RACÓ de la BIBLIOTECA
•
•
•

Dins dels actes de Sant Jordi literari la biblioteca us ofereix : Escenaris del crim : novel·la negra a
l'EPSEB. (del 20 al 24 d'abril)
Noves pautes per redactar la bibliografia docent
Nous continguts en obert sobre arquitectura des de la UAB http://hipatia.uab.cat/art/publica.asp

RACÓ dels SERVEIS INFORMÀTICS
•
•
•
•

•

V

Presentada la proposta de pla TIC per al 2009 amb la proposta d’actualització de màquines de l’aula
informàtica gran.
Noves imatges a les aules informàtiques per afavorir una instal·lació neta cada vegada que es reinicia la
sessió de l'ordinador (evita virus, entre altres coses)
Nou sistema de control d'accés a Internet dels equips de les aules informàtiques, tots els equips tindran
accés lliure excepte en les franges horàries reservades per a docència.
Nou apartat e-publicacions al web ESPEB per recollir l’històric de documents com ara les memòries, les
guies docents i els butlletins informatius, així com les gravacions d’actes institucionals i conferències i
seminaris que s’han dut a terme a l’EPSEB.
Per tal de fer més àgil el servei de reserves d'espais de l'escola i millorar la possibilitat de treure el
rendiment més eficient de les infraestructures, s'ha habilitat a la mateixa aplicació de les incidències
una altra gestió de sol·licituds.

Si esteu interessats en fer pública alguna informació envieu un @ a l’adre ça:
informacio.epseb@upc.edu Recordeu indicar el TEMA: edific@
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