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El Director
Informa

El passat dijous 4 de juny, va tenir lloc a l’Escola un seminari sobre sostenibilitat i
medi ambient, dins de pla d’actuacions que l’EPSEB té previst realitzar com a part de
les accions amb què ens hem compromès, al ser un dels 5 centres pilot de la UPC que
participa en el programa STEP 2015, un programa emmarcat en el Pla UPC Sostenible
2015, per tal de donar suport i ajuda al professorat per a la inclusió de la
competència genèrica de Sostenibilitat i Compromís Social en la formació dels
nostres titulats i titulades.

Francesc Jordana i Riba

Amb la finalitat d’organitzar i coordinar aquesta i moltes altres accions que està
previst realitzar el proper curs, vàrem encarregar als professors Antoni Caballero,
Sergi Castignani i el subdirector Joaquim Capellà, tirar endavant el projecte.
Cal dir que el projecte està finançat per la UPC i compta amb la col·laboració de dues
estudiants de l’escola, Selena Caamaño i Elia Burgueño, que disposen d’una beca per
dur a terme les tasques de suport logístic i documental.
Aquest primer seminari ha estat dedicat, bàsicament, a les matèries relacionades
amb la construcció i els materials. Les properes accions es faran extensives a totes
les unitats i assignatures de les titulacions de graus i màster.
La tasca de l’Escola serà donar el caràcter de competència transversal obligatòria a
la sostenibilitat i el compromís social, així com assegurar l’existència en el currículum
de les activitats formatives que ho garanteixin amb criteris de qualitat. A més,
l’Escola formarà part de la xarxa interdisciplinària de centres docents del programa
STEP 2015, la qual cosa assegurarà una dinàmica de treball regular. Aquesta xarxa,
així mateix, serà també un entorn per a la posada en comú d’experiències i expertesa
en la inclusió de la sostenibilitat i el compromís social com a competència genèrica.
Vull felicitar al coordinadors del projecte, a les estudiants i a tots els participants per
l’èxit del seminari i pel nivell i qualitat dels debats.
Les titulacions que ofereix el centre han de tenir una component de sensibilització i
cultura mediambiental molt alta i en aquest sentit pensem treballar.
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Inauguració espai de consergeria

Notícies

Ja tenim el nou espai per a la consergeria de l’EPSEB, situat a la planta baixa, just en front de
l’entrada principal d’accés a l’escola.
Per tal de millorar els serveis que ens ofereixen des de la consergeria, s’ha remodelat i
condicionat un nou espai que l’escola ha habilitat per a la ubicació de la consergeria. Un
espai còmode i utilitari dotat de recursos informàtics i equipat amb unes condicions
ergonòmiques més adequades, permetran dur a terme les tasques que els corresponen amb
major eficiència.
Seminari STEP (SustainableTecnology Education Project)
El passat 4 de juny va tenir lloc el Seminari STEP (Sustainable Tecnology Education Project) a
la Sala de Graus de l’EPSEB.
Aquest programa pretén impulsar i promoure la protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible en una sèrie de prioritats temàtiques que afecten plenament
als nostres temaris.
Aquest seminari tenia com objectius:
• Definir quins són els Criteris de sostenibilitat mediambiental que s’han d’aplicar en els
temaris de les assignatures.
• Recopilar i delimitar l¡àmbit de Coneixements de referència necessaris.
• Pensar i decidir amb quines noves Actituds ens hem d’enfrontar als reptes
mediambientals, i promoure un canvi de mentalitat de la comunitat universitària cap al
valor de la sostenibilitat.
Les conferències van anar a càrrec del Sr. Albert Cuchí Burgos (Dr. Arquitecte i Professor
titular de l’ETSAV) i del Sr. Fernando Ramos Galino (Catedràtic de l’ETSAB)
Novetats per als titulats d’Arquitectura Tècnica que volen accedir a Enginyeria en
Edificació
L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) iniciarà el proper curs 2009/10 els estudis complementaris necessaris per
obtenir el títol d’Enginyer d’Edificació per als titulats i titulades d'Arquitectura Tècnica.
Cal recordar que en el cas de la nostra Universitat, el nombre de crèdits complementaris que
caldrà cursar, seran de 60 ECTS (crèdits europeus)
Els complements formatius es distribueixen en 30 crèdits corresponents a les assignatures:
Ampliació d’estructures i geotècnia – Gestió econòmica – Gestió integrada de qualitat,
seguretat i medi ambient - Peritacions i taxacions – Sostenibilitat i eficiència energètica, 24
crèdits de Projecte Final de Grau i 6 crèdits de formació feta en empresa o experiència
professional.
L’accés als estudis estarà regulat per la Oficina de Preinscripció de la Generalitat de
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Catalunya i el nombre d'estudiants per any, està pendent de determinar per l’esmentada
Oficina.
Cal recordar que la via d’accés per als titulats universitaris és la via 2.
http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/preinscriure/index.html

Assignació definitiva de les places de mobilitat internacional per al curs 2009/2010
El passat 22 de maig es va fer pública la relació d’estudiants amb les places assignades de
mobilitat internacional per al curs acadèmic 2009/2010.
Aquest any hem aconseguit ampliar els acords amb universitats com “Tallinn Univeristy of
Technology” d’Estònia i amb la universitat “KTH University” de Suècia i tenim assignades un
total de 43 places de mobilitat.
LOW TECH, el camí ecològic, solidari i del sentit comú
El passat 25 de maig de 2009 va tenir lloc a la Sala de Graus de l’EPSEB una conferència
organitzada per l’associació d’Arquitectes Tècnics Sense Fronteres de l’EPSEB.
Aquesta conferència va anar a càrrec del Sr. Gabriel Barbeta i Solà.
Sessió informativa per als estudiants d'Enginyeria Tècnica Topogràfica
El dia 27 de maig va tenir lloc una sessió informativa dirigida a tots els estudiants
d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, per tal de facilitar tota la informació disponible referent al
Grau d’Enginyeria Geomàtica i Topografia.
Conferència: CADASTRE I REGISTRE DE LA PROPIETAT
El passat dia 27 de maig a les 12 hores en la Sala d'Audiovisuals va tenir lloc la conferència
"Cadastre i registre de la propietat: La seva coordinació i rellevància en l'ordre de les dades
físiques i titularitats jurídiques" sota la direcció del notari de Barcelona el Sr. Angel Serrano
de Nicolás.
Premis del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
las millors treballs final de carrera d’Arquitectura Tècnica
El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i l'Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona van posar en marxa un conjunt d'accions destinades a facilitar la
incorporació dels estudiants d'arquitectura tècnica a la vida professional.
Una d'aquestes accions és el Concurs als Millors Treballs Final de Carrera d’Arquitectura
Tècnica. En aquest concurs poden prendre-hi part els alumnes que hagin presentat el
projecte final de carrera durant el curs acadèmic 2007-2008, i hagin obtingut una nota igual
o superior a 9 punts.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 12 de juny.
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El lliurament dels premis es durà a terme en un acte acadèmic que tindrà lloc l’1 de juliol de
2009.
Segona edició dels Premis PAI CONSTRUCCIONS als millors Treballs Final de carrera
d’Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria Tècnica Topogràfica
En el marc del conveni de col·laboració entre l'Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona i l’empresa PAI CONSTRUCCIONS, es convoca la segona edició un Concurs per
reconèixer els Millors Treballs Final de Carrera d'Arquitectura Tècnica i d’Enginyeria Tècnica
Topogràfica del curs acadèmic 2007/08 en els quals s’hagi tingut especial consideració per
aspectes relatius a la Prevenció de Riscos Laborals, la Qualitat i el respecte al Medi Ambient.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 12 de juny.
El lliurament dels premis es durà a terme en un acte acadèmic que tindrà lloc l’1 de juliol de
2009.
Concurs públic per a l’adjudicació del servei de Bar i Restaurant de l’EPSEB i de les
màquines automàtiques de vending
S’ha convocat el concurs públic per a la contractació del serveis externs de l’escola de
Bar/Restaurant i de les màquines automàtiques de vending, que serà resolt durant el mes de
juny d’enguany i que podrà prestar el nou servei a partir del curs vinent.
Sopar de Cloenda del Curs Acadèmic 2008-2009
El proper dia 30 de juny (dimarts), tindrà lloc el Sopar de Cloenda del Curs Acadèmic 20082009.
Aquest any celebrarem el comiat del curs al Restaurant “Can Mèlich” (de Sant Just Desvern.
Barcelona).
Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes
Tradicionalment l’EPSEB celebra cada any una trobada amb antics estudiants del centre de
les titulacions d’Arquitectura Tècnica, d’Enginyeria Tècnica Topogràfica i d’Enginyeria en
Organització Industrial.
Aquets curs volem compartir amb els titulats d’Arquitectura Tècnica, d’Enginyeria Tècnica
Topogràfica i amb els titulats d’Enginyeria en Organització Industrial del curs 2006/07 un
Acte Acadèmic de lliurament de Diplomes, que tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2009 a les
19:00 hores a la Sala d’Actes de l’Escola.
A l’acte assistiran autoritats tant de la Generalitat de Catalunya com de la Universitat
Politècnica de Catalunya i els Presidents dels Col·legis Professionals.
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Racó de la
Recerca i la
Transferència

Conferència: SURVIVAL ANALYSIS TECHNIQUES APPLIED TO BUILDING MAINTENANCE
El passat dia 27 de maig a les 16 hores en la Sala de Graus va tenir lloc la conferència
"Survival Analysis Techniques Applied to Building Maintenance" sota la direcció del professor
Carles Serrat i Piè, del Dept. de Matemàtica Aplicada I de la UPC, en el marc del seminaris
que periòdicament organitza l’IEMAE (Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a
l’Edificació) de l’EPSEB.
Propera signatura d’acord de col·laboració
S’està acabant de redactar un acord de col·laboració amb el Departament de Composició
Arquitectònica de la UPC, que té com a finalitat la interrelació del Màster en Edificació de
l’escola i el seu Programa de Doctorat que facilitarà l a possibilitat d’obrir un camí directe
dels estudiants del màster que vulguin completar la seva formació universitària amb la
realització d’una tesi doctoral.
Participació en el Simposi Internacional CIDUI 2009
En el marc del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), el
proppassat mes de maig l’EPSEB va participar en el simposi titulat “Docència, Recerca i
Aprenentatge” que va tenir lloc a Barcelona.
Lectura de Tesi a l’EPSEB
Data de lectura: 27/5/2009
Autor: SORIANO LLOBERA, JUAN MANUEL, Professor de l’EPSEB
Títol: La Bolsa de Barcelona en el contexto de la bolsa española; Hacia un mercado único
Departament: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Qualificació Excel·lent Cum Laude
Director de tesi FRANCISCO JAVIER LLOVERA SÁEZ, Professor de l’EPSEB
Codirector de tesi SARA LABORDA COTARELO, Professora de l’EPSEB

Racó de
l’Estudiantat

Sessió d’informació STEP estudiants EPSEB
El dia 20 maig de 12.00h a 14.00h a l’Aula 0.1. es va presentar l’STEPestudiants.
STEPestudiants és un programa impulsat a partir del Pla UPC Sostenible 2015 i desenvolupat
per estudiants de la UPC, la missió del qual és introduir/ampliar el compromís social i la
sostenibilitat dintre de la universitat i especialment en els nous plans d'estudis que s'estan
elaborant.

http://stepestudiants.blogspot.com
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Accés als estudis d'Arquitectura de l'ETSAV

Del 17 de juny al 3 de juliol, s'obre el període de sol·licitud de preinscripció de matrícula a
l'assignatura de lliure elecció "Complements de Formació per als estudiants d'Arquitectura
Tècnica" que dóna accés als estudis d'Arquitectura de l'ETSAV (en simultaneïtat d'estudis)
Accés als estudis de segon cicle d'Enginyeria en Organització Industrial
Ja està obert el període de preinscripció per a l'accés als estudis de segon cicle d'Enginyeria
en Organització Industrial, orientada a l'Edificació.
El termini acaba el 10 de juliol, i tota la informació està disponible al web de l'escola
La prova d'accés que està prevista a la normativa de procés d'admissió al segon cicle es durà
a terme el proper dijous dia 15 de juliol a les 19:00h. a l'aula 0.5 de l'EPSEB. La durada
màxima de la prova és de 45 minuts.

Racó de la
Biblioteca

•

•

Racó dels Serveis
Informàtics



El catàleg de les biblioteques UPC al teu mòbil! Es tracta d'una aplicació desenvolupada
per a telèfons mòbils de gama alta amb navegador incorporat :
http://flas.upc.edu/cataleg
El 23 de juny de 12 a 14h. La Biblioteca ofereix al professorat de l'Escola una sessió de
formació especialitzada en :
WOK :la millor plataforma de bases de dades multidisciplinar ;Refworks :gestor de
referències bibliogràfiques;Recursos de suport a la nova docència des de bibliotècnia
Animeu-vos i confirmeu la vostra assistència a : Trini.castillo@upc.edu o
remei.garcia@upc.edu

•

Nova aplicació que permet realitzar l’enquesta als titulats a través d’internet, per tal de
conèixer la seva valoració dels serveis i la docència rebuda a l’EPSEB.

•

Nova aplicació d’enquesta sobre la voluntat dels estudiants d’Enginyeria Tècnica
Topogràfica d’acabar els estudis o d’adaptar-se al nou pla d’estudis d’EGT.

•

Actualització de l’equip (maquinari i programari) que dona els serveis de Web e Intranet
de l’escola.
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