
FE D’ERRATES MEMÒRIA ESCOLA DE CAMINS, CURS 2017/2018 

10. Premis i distincions rebuts pel seu personal i estudiants i 
estudiantes 
 

 
 Premi UPC a la VALORITZACIÓ DE LA RECERCA 2017, atorgat pel Consell Social. a 

la millor Patent per la seva aplicació al mercat a Windcrete “Estructura flotante de 
hormigón prefabricado para soporte de aerogenerador” de Climent Molins, Josep 
Rebollo i Alexis Campos, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. (14 
juliol 2017). 

 Joan Baiges, PREMI JUAN CARLOS SIMÓ al jove investigador corresponent a l'any 
2018 per la comissió executiva de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en 
Ingeniería (SEMNI) (7 març 2018) 

 PREMI SEMNI A LA MILLOR TESI DOCTORAL de l'any 2017, al Dr. Alejandro Torres 
per la seva Tesi dirigida pel professor Marino Arroyo (7 març, 2018) 

 El professor emèrit de l'Escola Emilio Custodio, catedràtic de la UPC i membre del 
Consell Científic d'IMDEA ha estat guardonat per la seva trajectòria en els XIV Premios 
Carlos Ruiz Celaá, que van lliurar-se el passat 3 d'abril a Sevilla. 

 Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2018,(26 d’abril, 2018) 

 El jurat del 21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social 
de la UPC, va concedir el premi a la iniciativa docent a dos projectes impulsats per 
professors de l'Escola de Camins i del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 
(DECA). 

 El projecte "MOOC El lenguaje de la ingeniería", coordinat per la Rosa Estela amb la 
participació, entre d’altres, d'en Jordi Poblet, M. Àngels Puigví, Patrícia Pardo i 
Susanna Valls i el projecte MMC Flipped Classroom, dels professors Xavier Oliver i 
Oriol Lloberas. 

 El projecte Europeu INCOVER, en el que participa el Grup d'Enginyeria i Microbiologia 
del Medi Ambient (GEMMA), ha estat guardonat amb el "Water Industry Award 2018", 
en la categoria de "Sludge & Resource Recovery" (28 maig, 2018). 
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