
 

COMUNICAT INFORMATIU DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA 

Asumpte: Saló de l’Ensenayment 

L’Institut d’Enginyers de Catalunya informa que properament comença el Saló de l’Enseyament. 
 

 

 
Lloc: Palau 2 de Montjuïc 
 
Data: del 18 al 22 de març de 2009 
 
Objectiu: 

 El Saló de l’Ensenyament 2009 vol facilitar als estudiants, a les famílies i a tot el 
col·lectiu educatiu informació àmplia i actualitzada de l’oferta d’estudis a 
Catalunya. 

 
L’INEC ha col·laborat en aquesta iniciativa i mostrarà el video “Vols ser Enginyer?” en un estand 
al Saló per promoure les vocacions d’Enginyers entre els joves. 

Aquest video que ha fet l’INEC, forma part del programa “Enginycat” de la Generalitat de 
Catalunya. Enginycat té com a objectius principals atreure més joves als estudis tècnics -en especial 
entre les dones-, millorar els resultats acadèmics dels estudiant d’enginyeries i l’encaix laboral 
entre oferta i demanda, i així com perfeccionar l’educació científica i tècnica en l’àmbit 
preuniversitari. Tot això amb un enfocament integral que permeti millorar el reconeixement social 
dels enginyers. 

A continuació podeu trobar el links relacionats amb el Saló de l’Ensenyament i la iniciativa 
Enginycat.  

 Saló de L’Ensenyament: 
http://www.ensenyament.com/ 
http://www.gencat.cat/educacio/saloensenyament/ 

 Programa Enginycat: 
http://www.enginycat.cat/ 
http://www.gencat.cat/diue/noticies/28585696.html 
 

Esperem que aquestes iniciatives siguin d’interés per tot el colectiu. 

 

http://www.ensenyament.com/�
http://www.gencat.cat/canaleducacio/estudiaracatalunya/site/1.html
http://www.gencat.cat/canaleducacio/estudiaracatalunya/site/1.html
http://www.ensenyament.com/
http://www.gencat.cat/educacio/saloensenyament/
http://www.enginycat.cat/
http://www.gencat.cat/diue/noticies/28585696.html


 
 
 
 
SALÓ DE L’ENSENYAMENT - ESPAI ENGINYCAT  
18 al 22 de març 2009 
 
Activitats i exposicions interactives conduïdes per les universitats catalanes 
 

Universitat de Girona  Robot submarí. 
 Cotxe de baix consum. 
 Estació informàtica de disseny d’àmbit mecànic. 
 Estació informàtica de simulació de jocs. 
 Punt de mesura i anàlisi. 

Universitat de Vic  Coneixes el món de l’automàtica i la robòtica ? 

18 de 
març 

Universitat de Lleida  Gens i sabor. Assaboreix la biomedicina. 
Universitat Autònoma 
Barcelona 

 Laberint de robots. 
 Visualització stereo. 
 Realitat augmentada. 
 Simulador d’aeroport. 

La Salle (Universitat 
Ramon Llull) 

 ZigBeeCars. Control a distància d’un parc de 
vehicles. 

19 de 
març 

Universitat Rovira 
Virgili 

 Wolframi, un xicot amb química. 
 Els cristalls làser. 
 Els materials superconductors i la levitació 

supercondutora. 
Universitat Politècnica 
Catalunya 

 ETSEIB – Fórmula student. Explicació i 
presentació del cotxe (sense exposició del cotxe) 

 CITM – Participació realitat virtual (videojocs, 
animació 2D, etc.) 

 Plató fotogràfic. 
 ETSEVG – Levitador magnètic. 
 EPSC – Taller. Dispositiu de telecomunicacions. 

Pissarra compartida. 
 Demòtica quotidiana. 
 ESAB – Iogurts i llets fermentades. Aromes. 

Aplicació a llet fermentada. 

20 de 
març 

Institut Químic de 
Sarriá (Universitat 
Ramon Llull) 

 Peces automobilístiques interactives (motors, 
embragues, …). 

 Reactor cromatogràfic. 
21 i 22 
de març 

Universitat de 
Barcelona 

 Fes sostenible el mòbil. 
 Manipulant so. 

 Universitat Pompeu 
Fabra 

 Reactable. Sistema interactiu musical. 
 Taula de billar virtual. 
 Qüestionaris interactius. Google maps. 
 Reconeixedor de cares. 

 


