dilluns, 25 de abril de 2022

Candidats finalistes a la Distinció Docent EPS “Joan
Gimbert” del curs 2020-21
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL), amb l'objectiu de fomentar la qualitat de la
docència del seu professorat, atorga anualment la
Distinció Docent EPS “Joan Gimbert” [

Descaregar imatge

/sites/Eps/ca/info_sobre/concursos_premis/distincio-docent-eps-joan-gimbert/ ], uns premis que reconeixen la
tasca docent realitzada per part del professorat de l'escola i l'animen a continuar treballant en la millora de la
qualitat de la docència.
Aquests premis, que enguany arriben a la 9a edició, porten el nom d’en Joan Gimbert, qui fou professor de
l’EPS des dels seus inicis, i qui destacà per la seva dedicació a la docència i la innovació a l’aula per tal
d’apropar les matemàtiques als seus alumnes, i es preocupà especialment per mostrar-los les seves
aplicacions en el camp de les enginyeries.
El nom dels docents guanyadors de les mencions (GEI, TDIC, GATE, Enginyeries Industrials Lleida i
Enginyeries Industrials Igualada), així com el nom del docent premiat amb la Distinció Docent EPS “Joan
Gimbert” 2020-21 es desvetllarà en el marc del Dinar d’Antics Alumnes, PDI i PAS de l’EPS [
/sites/AlumniEps/ca/ ] que es durà a terme aquest divendres 29 d'abril (a conseqüència de l’alerta sanitària per
la COVID-19 , malauradament no ha estat possible fer-ho en aquest format en les dues darreres edicions).
La Direcció de l’Escola considera que és encoratjador donar a conèixer aquells professors que han quedat en
les posicions més destacades. Per aquest motiu us adjuntem, per ordre alfabètic, els noms de les professores
i professors nominats a la distinció docent Joan Gimbert d'aquesta edició 2020 -21:

Grau en Enginyeria Informàtica
Ansótegui Gil, Carlos
Moltó Aribau, Margarita
Roig Mateu, Concepció
Grau en Tècniques d’Interacció Digital i Computació
Dalfó Simó, Cristina
Mateo Fornés, Jordi
Ojeda Contreras, Jesús
Enginyeries industrials Lleida

Badia Clavera, Javier
Casanovas Salas, Jordi
De Gracia Cuesta, Álvaro
Guirado Fernández, Fernando
Mateo Fornés, Adrià
Moreno Blanc, Javier
Pardo Casanovas, Valentí
Solà Gimeno, Josep Maria
Solé Cutrona, Cristian
Enginyeries Industrials Igualada
Cantero Gómez, Maria Rosa
Cuadros Domènech, Rosa
Dalmau Bernat, Esteban
Morera Prat, Josep Maria
Pagès Bernaus, Adela
Vintró Sánchez, Carla
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Flix Rovira, Josep Maria
Pérez Luque, Gabriel
Pujolàs Boix, Jordi

Molta sort a tots/es!

