
ACTA 14/2/2017 
Assistents: Laure, Albert, Reül, Ciscu, Laura Peña, Guillem Coderch, Àlex Garcia, Marta            
Gabarró, Deivid, Manyer, Gerard Contreras, CÍvit, Paco, Mar, Marc Esquerrà, Roger           
Romero, Joaquin, Pablo, David Anglada, Diana i Nora. 
 
1. AAA:  
Queda aprovada per unanimitat. 
 
2. Calendari del Q2: 
S'informa dels esdeveniments organitzats durant aquest segon quadrimestre. 
 
Amb dates confirmades: 
15/2: Xerrada mobilitat. 
24/2: Festa de Carnaval (primera organitzada per la nova comissió de festes: la generació              
del 96!) 
8/2: Jornada Pearson. S’anima als alumnes d’estadística a que assisteixin. 
17/3: Festa Pi-botifarrada. La Diana informa que durant la setmana s'organitzaran activitats            
des de l'ANEM (Assemblea nacional d'estudiants de matemàtiques) que inclouran un trivial i             
una marató de problemes. 
19/4: Xerrada Alumni. Dins el marc de les Jornades del món laboral s'organitzarà un taller               
adreçat als alumnes que vulguin participar en les jornades per donar "tips" cara les              
presentacions durant el fòrum. (La Laure ens informa que també és el dia del seu aniversari) 
26/4: Fòrum empresa. 
9/6: Festa Hawaiana. 
 
Amb dates per confirmar: 
Festa gran: 5 o 12 de Maig (en funció de les festes organitzades a les altres facultats). 
Sortida de la dele: (en funció de la festa gran). 
Concert de primavera: es proposa, com l'any passat, unir-lo amb la celebració de sant              
Jordi de la facultat i repartir els premis dels jocs florals dels quals s'encarregarà la Laura                
Peña. Possible data 3 / 5 . 
 
Durant el quatrimestre (Activitats organitzades per CEFME): 
Torneig de futbol sala Solà-Morales: en el que els estudiants ja es poden apuntar per               
equips al full del suro de la Dele. 
Torneig de Ping-pong: que es celebrarà post-parcials. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Grafiti de la porta d'abaix: 
Des de direcció ens han proposat fer un grafiti amb "missatge matemàtic" per a tapar el que                 
hi ha. 

 
 
La Marta Gabarró ens informa que té un amic "grafiter". 
Es proposa plasmar un dibuix de samarreta d'algun any anterior. 
 
 
4. Jornades de món Laboral. 
Donat el fracàs de la trobada amb ex-alumnes perquè expliquessin la seva experiència             
professional de l'any passat, aquest any no es farà. Com a alternativa ens han proposat               
muntar vídeos d'entrevistes a titulats amb preguntes que facin els alumnes a través de              
facebook. La Diana ajudarà a muntar-los. 
 
 
5. TOP. 
El Jordi Massó mitjançant el Whatsapp ens informa: 

● Hi haurà eleccions a claustral a la que es presentarà el Jordi Civit. El Francesc Salar                
es presenta per a cobrir la segona plaça. 

● La biblioteca vol organitzar un Mannequin Challenge. Hi ha bastants voluntaris a            
presentar-s'hi. 

 
La Diana busca acompanyants per anar a l'ANEM l'11 i 12 de març. 
 
L'Albert informa del avenços en la millora del pati, que inclouen: nova gespa, arbustos a la                
paret més propera al pati (per evitar que els alumnes es col·loquin al costat de la paret i                  
molestin durant la tarda a les classes d'estadística) i carpes a l'estiu, ja que no hi ha arbres                  
que facin ombra. 
 
El Joaquin obre el debat de la integració dels alumnes d'estadística a la facultat. Es proposa                
convidar-los de manera més directa a les festes i fer un passa classes a principi del curs                 
que ve a 1r i a 3r. 
 
La Laura Peña ens recorda que avui és sant Valentí. 
 


