
Acta Reunió 08.05.14 
 
Assistents: Javi Gutierrez, Adrià Gonzalez, Xavi Ros, Xavi Cabanes, Pol Naranjo, Víctor            

Pérez, Alexi Quintana, Álvaro Díaz, Sergi Rocamora, Núria Redondo, Aina Cuxart. 

 

1. AAA 

 

2. Valoració Jornades FME-Món Laboral: 

De les tres sessions que s'han fet, la d'orientació laboral i la de màsters (MAFME) no les                 

valorem per que la majoria dels presents a la reunió no hi van anar. 
 

Pel que fa al fòrum d'empreses, en general la valoració és positiva; es comenta que les                

empreses que van venir eren molt bones pel que fa a qualitat i a quantitat.  

Aspectes que ens agradaria canviar: Si hi ha tantes consultories, ens agradaria que             

centressin el seu discurs en dir en què es diferencien de les altres, totes diuen el mateix i es                   

fa molt repetitiu! Totes les empreses en general haurien de retallar el seu discurs, per tal                

de que no s'allargui tant la jornada i centrar-lo més en què fa un matemàtic en aquella                 

empresa en concret. A l'hora del contacte directe entre les empreses i els estudiants,              

l'espai era molt reduït; entenem que si es fes més allargat al passadís es podria veure buit                 

si no hi haguessin tants alumnes però aquest any ha quedat petit. Es proposa fer-ho a la                 

S02, és gran i quedaria més ample sense veure's buit. Es comenta que el pica-pica que hi                 

havia era molt petit i que creiem que no és necessari.  

 

3. Valoració de la sortida de la Dele 2.0 

● La casa estava molt bé. No erem tants i no els vam ocupar tots però n’hi havia més.                  

Per la Sortida de l’any que ve es tindrà en compte. 

● Les activitats de dissabte a la tarda van agradar. Era més fàcil dinamitzar els jocs en                

aquest cas perque erem menys gent. Per a 100 persones és més pràctica la              

gimcana. 

● La valoració del menjar és positiva i les quanitats estaven bé. Inclús ens vam passar               

una mica en algún àpat.  



● Per netejar hauríem d’intentar fer-ho més entre tots i repartir la feina; reunir a              

tothom i més gent s’hi posaria.  

● De cara a la següent potser no es fa proporcional el preu de una/dues nits per que                 

més gent es quedi les dues.  

● És important que qui porti cotxes s’apunti a la llista per tenir un control de les                

places que hi ha i de la gent que ja en té, sobre tot a la de principi de curs ja que els                       

novatos no coneixen a ningú i s’ha d’intentar que no es quedi penjada gaire gent. 

● Es comenta que fer dues sortides de la dele cada any potser és una mica forçat,                

sobre tot si la setmana santa cau tant tard. Es podria fer una altre activitat a la                 

primavera com ara una excursió. 

 

4. Teatre/Concert de primavera: 

Hi ha lios de dies. Parlem amb els organitzadors de teatre i del concert i amb deganat i ho                   

arreglarem. 

 

5. Borsa de profes 

Volem tornar a intentar fer bona difusió de la borsa. Demanarem que ho posin a l’apartat                

de secundària de la web de la facultat. Farem cartells per penjar pels instituts i es proposa                 

enviar un post a l’informer. 

 

6. TOP 

● Víctor: Xiquipark. 

● Aina: Fa falta un lladre per poder endollar els dos microones al costat de la porta de                 

la dele. El que hi havia es va trencar. 

● Xavi C: Continuïtat de cara a l’any que ve. A tresoreria la Marta G va dir que sí i hem                    

de tornar a parlar amb en Guillem B. Es proposa partir la beca en dues i que la feina                   

de tresoreria fos dels becaris també. Es parlarà amb deganat i amb el CdD. 


