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Setmana de la Ciència a l’EPSEB
Del 10 al 18 de noviembre es va organitzar la 21a edició de
la Setmana de la Ciència, durant la qual es van dur a terme
les activitats que us indiquem a continuació.

1. Edició de cartografia navegable i geolocalització
de fotogràfies
L’11 de novembre de 10 a 14 hores es va fer una
presentació sobre l’edició de cartografia navegable
usant Apps i geolocalització de fotografies i vídeos
sobre mapes online.

La Comunitat
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2. Cartografia online: Instamaps, fes el teu map
El 14 de noviembre es va fer la presentación de la plataforma web Instamaps, oberta
per a la creació, disseminació i
compartició de mapes a internet.
Instamaps és una eina d'ús obert que
permet compartir i descarregar els
mapes fets pels usuaris que han estat
etiquetats com a públics.
Creada per l'Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC), vol ser
una
eina
de
transferència
de
coneixement per a l'apoderament de la
ciutadania.
3. La Terra vista des de l’espai
L'objectiu del taller és aprendre unes nocions bàsiques sobre
imatges de satèl·lit que ens facin entendre la seva importància
en la monitorització de la Terra.
El taller tindrà una primera part on és mostraran algunes
aplicacions i posteriorment l'estudiant a l'aula d'ordinadors podrà
generar imatges en veritable color i fals colors a partir de
l'energia capturada en diferents parts de l'espectre
electromagnètic.
La Comunitat
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4. Generació de models 3D mitjançant fotografíes
Obtenció de models 3D a partir de fotografies
efectuades amb qualsevol tipus de càmera digital,
incloses les que es troben als telèfons mòbils, a partir
de programes informàtics lliures o d'accés permès.
S'obté un núvol de punts en l'espai, amb color extret
de les fotografies.

5. VII Jornades Low Tech
Recerca i investigación en materials i tècniques de baix
impacte ambiental.
En aquesta edició, els dies17 i 18 de novembre ens em
pogut apropar a la tradició de la construcció amb fusta
en l’arquitectura japonesa, a l’arquitectura i oficis a
Kènia.
Vàrem comptar amb la presencia de l’arquitecta
Anupama Kundoo, un referent internacional en construcció Low Tech i Luís Velasco,
arquitecte, que va fer una presentació sobre estratègies arquitectòniques per a
millorar el confort climàtic als edificis.

La Comunitat
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També es van fer 3 tallers:


Taller Arrebossats. Casos pràctics



Maquetes de paper plegat



Formes de preparar un projecte
d’opus signinum (rober@chroma.es)

6. Taller de Mapes
Els mapes són un instrument molt valuós per analitzar
les dinàmiques socials i econòmiques pròpies de
l'activitat humana. A l'actualitat és molt habitual veure
moltes pàgines Web i aplicacions mòbils que tenen en
els mapes el substracte sobre el qual referenciar
diferents problemàtiques.
En aquesta activitat es mostraran exemples d'aquests
tipus d'aplicacions, començant per les més senzilles,
com Google Maps i Google Earth, i acabant amb un dels programaris tècnis de
referència en l'àmbit dels Sistemes d'Informació Geogràfica: ArcGIS for Desktop

La Comunitat
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7. Cursa d’orientació
Cursa d'orientació al campus de la UPC. Serà una cursa
on part dels punts de pas estaran marcats al plànol i
altres hauràs de localitzar-los seguint les pistes o amb
GPS.

La Comunitat
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L’EPSEB obté l’Acreditació Favorable de l’AQU pel Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació
A l’Octubre del 2016 l’AQU va atorgar el certificat d’Acreditació Favorable al Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació.

Entre els 6 stàndars valorats, destaquen la qualitat del
programa formatiu i la dels resultats finals.
L’Equip Directiu agraeix a totes les persones de la
comunitat que van participar activament durant tot el
procés.

Exposició de Cristina Maiquez Gomez
Desde el dia 22 de noviembre es poden veure, a la planta baixa de l’Escola, les
fotogràfies de l’exposició “Barcelona” realitzades per
l’alumna del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

La Comunitat
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Ponència. “Anàlisi de la Sentència del cas Madrid Arena”
El 14 de desembre la Professora Ana Belén Almécija
Casanova va explicar el contingut de la Sentència de la
Audiencia Provincial de Madrid del cas Madrid Arena.
Es va fer referència als factors relacionats amb el Pla de
Seguretat i el Pla d’Autoprotecció, l’aforament, les
llicències, els aspectos constructius i urbanístics del
recinte, els plànols i quina va ser la implicació de
l’arquitecte a l’esdeveniment.

Gran recapte a l’EPSEB
Del 12 al 21 de desembre al vestíbul de l’Escola
es va fer la recollida d’aliments pel Gran recapte.
Com cada any el Banc del Aliments organitza
arreu de Catalunya aquesta campanya solidària
per ajudar les persones mes vulnerables.

La Comunitat
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L’EPSEB posa a prova el conte dels 3 porquets
Donat l’interès creixent envers la construcción sostenible, el
passat 15 d’octubre professorat dels laboratoris de materials i el
foc van participar al 1er Congrés Fira Fusta Constructiva fent un
experiment que posava a prova el conte del tres porquets on la
figura del llop queda substituïda pel foc.

Defensa tesi doctoral
Amb el títol “Sistema predictivo multiescala de la degradación del frente urbano
edificado” el Professor Vicenç Gibert Armengol del Departament de Construccions
Arquitectòniques II va defensar amb èxit la seva tesi doctoral el 21 de desembre

La Docència
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Construjove 2016
El CAATEEB va organitzar, un any més, el
15 de noviembre, la jornada d’orientació
professional
dirigida
a
estudiants
d’arquitectura técnica i recent titulats, per
donar a conèixer les sortides professionals i
les tendències del mercat de treball.

La impressió 3D arriba al món de l’Edificació
El Laboratori d’Edificació en col·laboració amb la Fundació CIM-UPC van organitzar
el 16 de noviembre una exposició a la planta baixa de
l’Escola per acostar-nos al món de la fabricaició additiva.
El futur de la indústria tecnológica i la fabricació digital
compta amb una nova eina amb les impressores 3D
desenvolupades per BCN3D.

L’Estudiantat i Alumni
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Jornada Tècnica sobre façanes ventilades
El Laboratori d’Edificació t’apropa a la tecnología
El 16 de noviembre va tenir lloc la Jornada Tècnica
sobre façanes ventilades a càrrec de Porcelanosa
Grupo.La finalitat d’aquesta presentació es donar a
conèixer les noves característiques técniques que
afavoreixen l’aïllament tèrmic i per tant l’estalvi
energètic; la reducció de l’impacte ambiental, les
possibilitats per realitzar tasques de manteniment,
millora del comportament tèrmic de la façana….. .

¿Cuál

te gusta más de las tres? O ninguna?

L’Estudiantat i Alumni
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Oferta de places de becari a l’Oficina de Mobilitat Internacional
d’Estudiants (OMI)
L’OMI ofereix:
2 places de becari per a l’oficina (incorporació al gener)
3 places de becari Orientation Week (OW) per suport puntual (gener-febrer)

Beca pel Salò de l’Ensenyament 2017
Com cada any, la UPC publica la convocatòria de beques que ofereix l’alumnat la
possibilitat de participar com a informador al Saló de l’Ensenyament.
Es celebràrà del 22 al 26 de març

14a edició Premis Catalunya Construcció 2017
El CAATEEB ha convocat una nova edició dels Premis Catalunya Construcció.
Reconeixen l’esforç dels professionals i empreses del sector, i premien les persones
que, amb el seu treball, han contribuït a millorar la qualitar, la agestió, la
sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcción a Catalunya.

1
L’Estudiantat i Alumni
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Modalitats:
1 premi per a cada una de les 5 categories
professionals:
Direcció de l'execució de l'obra
Direcció integrada de projecte
Coordinació de seguretat i salut
Innovació en la construcció
Intervenció en l'edificació existent
En les 5 categories anteriors es valorarà també el
foment i l’aplicació de les noves tecnologies als procediments, l’aplicació de nous
sistemes innovadors per al seu seguiment i l’impuls durant tot el procés de mitjans,
sistemes i materials a favor de la sostenibilitat i accions mediambientals positives.
1 Premi al Treball Final de Grau,
Amb el premi al treball final de grau, 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.
1 Premi especial a la trajectòria professional
Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o
empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de
l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi
ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.
S'hi poden presentar candidatures per obres acabades durant el 2015-2016 en
cadascuna de les modalitats.
El termini per presentar candidatures finalitza el 7 d'abril de 2017.
Més informació i documentació per presentar les candidatures al web del CAATEEB
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Obrim el bar de l’EPSEB
A partir del 8 de noviembre ja està obert el bar de
l’Escola de les 8 del matí a les 8 del vespre.
Al bar hi podeu trovar màquines de vending de menjar i
begudes, i microones.

Tancament de l’Escola durant el període de Nadal
Com a mesura d’estalvi energètic l’Escola va tancar del 24 de desembre de 2016 al
8 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Els serveis
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La Internacionalització
Visites de delegacions internacionals
Durant
el
i
desembre
diferents
de
la
de l’escola.

mesos de novembre
s’han dut a terme
activitats en l’àmbit
internacionalització

El
mes
de
començar amb
banda ens van
delegació
de
de l’altre van
delegacions de
Santiago
de

novembre
va
dues visites, d’una
venir a conèixer una
l’Amrita University,
venir
dues
la Universidad de
Chile.

La delegació de
l’Índia, va visitar
l’escola, parlar dels nostres graus i màsters i van mostrar especial interès pels
nostres laboratoris, principalment pel del foc. A partir d’aquesta visita, s’obriran
diferents vies per poder col·laborar amb professorat investigador d’aquesta
universitat.
La iInternacionatlització
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Nous convenis de mobilitat
A més durant aquests dos mesos s’han
signat els següents convenis d’intercanvi:
Pirea T.E.I. Pirea (Egaleo – Atenes,
Grècia): Ampliació del conveni
que ja teníem per incloure una plaça
per a estudiantat del Màster
Universitari en Gestió de l'Edificació.
Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (Roma, Itàlia): Conveni d’intercanvi per a estudiantat
d’Arquitectura Tècnica i Edificació i del Màster Universitari en Seguretat i Salut
en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals.
Universidad Tecnológica Metropolitana (Santiago, Xile): Conveni d’intercanvi
per a estudiantat d’Arquitectura Tècnica i Edificació i d’Enginyeria en
Geoinformació i Geomàtica.

City University of Hong Kong (Hong Kong, Xina): Conveni d’intercanvi per a
estudiantat d’Arquitectura Tècnica i Edificació.
Tianjin University (Tianjin, Xina): Conveni d’intercanvi per a l’estudiantat
d’Arquitectura Tècnica i Edificació i d’Enginyeria en Geoinformació i
Geomàtica.
La iInternacionatlització
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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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