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 Valencia, 18 de octubre de 2011 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño inaugura mañana 
jueves el nuevo curso académico - En el acto se hará entrega, por parte de varias empresas, de los premios de excelencia académica a los 
alumnos con mejor expediente que han finalizado sus estudios en este centro 
 

 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica de València 
celebrará mañana jueves, día 20 de octubre, el acto de apertura del nuevo curso académico 2011-2012, en 
este centro académico. La lección magistral correrá a cargo de la profesora del Departamento de Ingeniería 
Gráfica, Begoña Jordá, bajo el titulo “Cinco o más curiosidades sobre el Diseño Gráfico”. 
 
En el acto de inauguración, que tendrá lugar a partir de las 12’30h, intervendrán asimismo el vicerrector de 
Cooperación y Relaciones Internacionales de la UPV, Juan Miguel Martínez Rubio y el director de la ETSID, 
Enrique Balllester, así como representantes de empresas que colaboran con este centro universitario y que 
harán entrega de los Premios a la Excelencia Académica que se otorgarán a los estudiantes con mejor 
expediente de cada una de las titulaciones que se imparte en la ETSID. 
 
Se entregarán un total de seis premios, uno por cada especialidad, concedidos por las siguientes empresas 
GH ELECTROTERMIA; ELECNOR: PROSEGUR, TORRECID y POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, como 
reconocimiento al esfuerzo , trabajo continuado y resultados académicos cosechados por los alumnos y 
alumnas de este centro universitario. 
 
Además de estos reconocimientos académicos, también se homenajeará al personal del centro que durante 
este año ha obtenido la plaza por oposición.  
 
El acto finalizará tras las palabras del decano del COITI de Valencia, José Luis Jorrín, con la intervención del 
director de la ETSID y del vicerrector Cooperación y Relaciones Internacionales de la UPV, quien inaugurará 
oficialmente el curso y clausurará el acto. 
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L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny inaugura demà dijous 
el nou curs acadèmic 
  
- En l'acte es farà lliurament, per part de diverses empreses, dels premis d'excel·lència 
acadèmica als alumnes amb millor expedient que han finalitzat els seus estudis en aquest 
centre. 
 
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (*ETSID) de la Universitat Politècnica de València 
celebrarà demà dijous, dia 20 d'octubre, l'acte d'obertura del nou curs acadèmic 2011-2012, en aquest centre 
acadèmic. La lliçó magistral correrà a càrrec de la professora del Departament d'Enginyeria Gràfica, Begoña 
Jordá, sota el titulo “Cinc o més curiositats sobre el Disseny Gràfic”. 
  
 
En l'acte d'inauguració, que tindrà lloc a partir de les 12’30h, intervindran així mateix el vicerector de 
Cooperació i Relacions Internacionals de la UPV, Juan Miguel Martínez Rubio i el director de la ETSID, Enrique 
*Balllester, així com representants d'empreses que col·laboren amb aquest centre universitari i que faran 
lliurament dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica que s'atorgaran als estudiants amb millor expedient de 
cadascuna de les titulacions que s'imparteix en la ETSID. 
  
Es lliuraran un total de sis premis, un per cada especialitat, concedits per les següents empreses *GH 
*ELECTROTERMIA; ELECNOR: PROSEGUR, TORRECID i POSTIGO OBRES I SERVEIS, com 
reconeixement a l'esforç , treball continuat i resultats acadèmics collits pels alumnes i alumnes d'aquest centre 
universitari.  
 
A més d'aquests reconeixements acadèmics, també s'homenatjarà al personal del centre que durant aquest 
any ha obtingut la plaça per oposició.  
 
L'acte finalitzarà després de les paraules del degà del COITI de València, José Luis Jorrín, amb la intervenció 
del director de la *ETSID i del vicerector Cooperació i Relacions Internacionals de la UPV, qui inaugurarà 
oficialment el curs i clausurarà l'acte. 
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