
Estands amb activitats 
dels Graus EPS

edifici P-II
Estand Titol Descripció
Patronat Patronat Material relacionat amb premis, cataleg, etc
GEA-GINSA Alimentem les ments que alimentaran el món: els 

estudis agroalimentaris a l'EPS-UdG"
GEINF Àmbit informàtic Relacions amb els graus de l'àmbit 

informàtic
GATE Les eines d'un arquitecte Tècnic Petita mostra de diferents elements i 

instruments relacionats amb la pràctica de la 
professió de  l'Arquitecte Tècnic.

GEQ L'Enginyeria Química i la societat Mostrar diferents recursos 
naturals,materials i metadologies de 
processat de materials i compostos 
formulats en base a polímers i fibres 
naturals.

GEB Grau Enginyeria Biomèdica Mostra de diferents prototipus de dispositius 
mèdics, aplicacions mèdiques i vídeos 
relacionades amb la titulació.

GEM / GETI Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria 
en Tecnologies Industrials

Demostració d'activitats que faràs durant el 
Grau i més endavant com a Enginyer@, 
exemple: fabricació additiva, motors, 
dissenys de màquines, energies renovables, 
nous materials, anàlisi estructural, etc.

ACTIVITAT 
COMPLEMENTÀRIA : 

UNIRAID: Exposició i demostració dels cotxes 
preparats per a participar al rally UNIRAID al Sahara 

Amb la participació de 8 cotxes preparats i 
pilotats per alumnes de la UdG, ens faran 
una demostració del funcionament. Podreu 
informar-vos de la cursa UNIRAID al Sahara 
i preguntar als pilots i equips l'experència 
del que és preparar l'experiència d'anar a fer 
una cursa pel desert així com tots els 
preparatius.  


Stands

		Estand		Persona responsable		Titol		Descripció

		Patronat		Gerard Lechuga i Berta		Patronat		Material relacionat amb premis, cataleg, etc

		GEA-GINSA		Mònica Toldrà, Joan Pujol i Jesús		Alimentem les ments que alimentaran el món: els estudis agroalimentaris a l'EPS-UdG"

		GEINF		Marta Fort		Àmbit informàtic		Relacions amb els graus de l'àmbit informàtic

		GATE		Ester Gifra		Les eines d'un arquitecte Tècnic		Petita mostra de diferents elements i instruments relacionats amb la pràctica de la professió de  l'Arquitecte Tècnic.

		GEQ		José Alberto		L'Enginyeria Química i la societat		Mostrar diferents recursos naturals,materials i metadologies de processat de materials i compostos formulats en base a polímers i fibres naturals.

		GEB		Beatriz López		Grau Enginyeria Biomèdica		Mostra de diferents prototipus de dispositius mèdics, aplicacions mèdiques i vídeos relacionades amb la titulació.

		GEM / GETI		Jordi Renart		Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials		Demostració d'activitats que faràs durant el Grau i més endavant com a Enginyer@, exemple: fabricació additiva, motors, dissenys de màquines, energies renovables, nous materials, anàlisi estructural, etc.

		GEE

		ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA : 				UNIRAID: Exposició i demostració dels cotxes preparats per a participar al rally UNIRAID al Sahara 		Amb la participació de 8 cotxes preparats i pilotats per alumnes de la UdG, ens faran una demostració del funcionament. Podreu informar-vos de la cursa UNIRAID al Sahara i preguntar als pilots i equips l'experència del que és preparar l'experiència d'anar a fer una cursa pel desert així com tots els preparatius.  





Mentors-Becaris-Coord-Suadera

		ESTUDIANTS

		NOM		COGNOMS		TITULACIÓ		TALLA DESSUADORA

		Marc		Barceló Coll		3r GEA		XL

		Berta		Castro Gómez		1r GEA		M

		Xavier		Puigcercós Picas		4t GEA		XL

		Marcel		Rovira Hoffmann		4t GEA		L

		Raquel		Maspoch Geli		4t GEE		M

		Isaac		Arenas Fargas		4t DT GEE-GEEIA		M

		Sara		Bossa Monpín		3r GINSA		L

		Rita		Planas Martín		3r GINSA		M

		Cristina		Solà Ribas		4t GINSA		S

		Arnau		Solà Saborit		2 GEINF		M

		Oscar		Raya Casanova		GEB		L

		Sara		Murlà Bartrina		GEB		M

		Natàlia		Mordvanyuk		GEB		M

		Pablo 		Gay Sacristan		GEB		XL

		Aleix		Rius Fabregó		4t GDDV		L

		Ainhoa 		Zaldua Sureda		4t GDDV		M

		Aniol		Vilaregut Argerich		4t GEM		L

		Joan		Luque Barrul		GEM		M

		Ariadna		Benítez Mercader		GEM		S

		Jordi		Soler Reixach		3r/4t GEEIA		M

		Carles		Poch Santacatalina		4t GETI		M

		Paula		Saborit Valencia		GETI		S

		Àlex		Rodríguez Risco		GETI		L

		Paula		Jorquera Martín		GETI		S

		Jordi		Rutllan Esteba		GEQ		L

		Helena		Oliver Ortega		GEQ		M

		Carles		Blazquez		GATE		M

		A definir				GATE		M

		COORDINADORS

		Jordi		Soler Busquets		GATE

		Josep		Fuses Comalada		GARQ

		Marta		Fort Masdevall		GEINF

		Gustavo		Ariel Patow		GDiDV

		Joan		Pujol Planella		GEA

		Mònica		Toldrà Alegret		GINSA

		Joaquim		Armengol Llobet		GEE

		Dani		Macaya Masferrer		GEEIA

		Jordi		Renart Canalies		GEM

		José Alberto		Méndez González		GEQ

		Dani 		Trias Mansilla		GETI

		Bea		López Ibáñez		GEB

		Rudi		De Castro Vila		GETI-ADE i MEI

		Silvia		Musquera Felip		MARQ

		Miquel		Bofill Arasa		MEINF





activitats programa

		Estand		Titol		Descripció

		Patronat		Patronat		Material relacionat amb premis, cataleg, etc

		GEA-GINSA		Alimentem les ments que alimentaran el món: els estudis agroalimentaris a l'EPS-UdG"

		GEINF		Àmbit informàtic		Relacions amb els graus de l'àmbit informàtic

		GATE		Les eines d'un arquitecte Tècnic		Petita mostra de diferents elements i instruments relacionats amb la pràctica de la professió de  l'Arquitecte Tècnic.

		GEQ		L'Enginyeria Química i la societat		Mostrar diferents recursos naturals,materials i metadologies de processat de materials i compostos formulats en base a polímers i fibres naturals.

		GEB		Grau Enginyeria Biomèdica		Mostra de diferents prototipus de dispositius mèdics, aplicacions mèdiques i vídeos relacionades amb la titulació.

		GEM / GETI		Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials		Demostració d'activitats que faràs durant el Grau i més endavant com a Enginyer@, exemple: fabricació additiva, motors, dissenys de màquines, energies renovables, nous materials, anàlisi estructural, etc.

		ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA : 		UNIRAID: Exposició i demostració dels cotxes preparats per a participar al rally UNIRAID al Sahara 		Amb la participació de 8 cotxes preparats i pilotats per alumnes de la UdG, ens faran una demostració del funcionament. Podreu informar-vos de la cursa UNIRAID al Sahara i preguntar als pilots i equips l'experència del que és preparar l'experiència d'anar a fer una cursa pel desert així com tots els preparatius.  
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