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Nova edició EUSS Activa, nova maqueta
Per aquest curs 2008 – 2009, el departament d’electrònica ha preparat una activitat basada en l’automatització de la
maniobra de funcionament d
d’un
un ascen
ascensor. Per això s’ha basat en el Projecte de
Fi de Carrera realitzat per l’Enginyer i
antic alumne Roger Colet, a partir d’una
maqueta d’un ascensor a escala que estava disponible en el laboratori d’automatització
matització.

Amb aquesta edició de l’EUSS Activa es
pretén aproximar el món de l’automatització industrial als alumnes de batxillerat. Per això, el control de funcionament
de ll’ascensor
ascensor es realitzarà mitjançant un
microprocessador, que estarà integrat en
un Kit anomenat SK1. Per tal de facilitar
la programació i visualització del funcionament de l’ascensor, s’ha desenvolupat
un entorn molt intuïtiu realitzat amb el
llenguatge de programació LabView del
fabricant National Instruments.

També pots visitar la web

Neuss – Especial Programes ADD
Si el vostre centre està interessat en
participar en qualsevol dels programes ADD podeu contactar a ll’adreça
adreça
electrònica: promocio@euss.cat
Programes ADD del curs 2008-2009
L’Escola Universitària Salesiana de
Sarrià continua amb la seva tasca
d’orientació universitària amb els
programes ADD. Aquestes activitats
didàctiques dirigides són l’excusa
perfecte per donar a conèixer l’enginyeria des d’una vessant més
pràctica. Els programes que composen aquesta
p
q
iniciativa són:
• EUSS Activa
Els alumnes de 2n batxillerat (tecnològic o científic) participen en una
classe pràctica i l’escola aconsegueix
una maqueta model pel seu centre.
• LaborEUSS
Adreçada els alumnes 1r batxillerat
viuen de prop les pràctiques en el
laboratori de resistència de materials.
• ProfEUSSional
Una xerrada pels alumnes 2n CFGS
amb alumnes i professors de l’EUSS
per conèixer de prop la realitat
universitària
• fEUSSer enginyer
Una petita presentació de la tasca
desenvolupada pels enginyers tècnics industrials adreçada als alumnes 4t ESO
• EUSS Activa Virtual
Propostes de pràctiques per professors de tecnologia
• Workshop Programes ADD
Una jornada matinal per professors
de tecnologia
• Públic
ú
d’un tribunal PFC
Assistir a una defensa de PFC

www.euss.es/ProgamesADD
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