
Acta Reunió 13.3.2014 

Assistents: Raúl Pérez, Guillem Batiste, Álvaro Díaz, Jaume Solà, Eulàlia Planas,Adrià González, 

Víctor Pérez, Glòria Castellví, Sergi Rocamora, Lara Llena, Javi Gutiérrez, Anna Julià, Xavier 

Cabanes, Pol Chapon, Diana Vallverdú, Daniel Ramón, Clàudia Masós, Pol Naranjo. 

1. AAA 

2. Jornades FME-Món Laboral. S’informa de la proposta de Secretaria Acadèmica de posar un 

servei d’orientació laboral els dimarts a unes hores concretes en lloc de la xerrada que s’ha fet 

cada any. Es debat la proposta i s’arriba a la conclusió que l’assistència serà major si es fa 

xerrada ja que hi hauria una data en concret i al ser per a tothom potser la gent s’animaria 

més. 

3. Ple CDE. L’Aina, l’Alexi i en Xavi van assistir al ple del CDE del dia 12 de març. Els principals 

punts del ple a comentar van ser: 

 Eleccions nous coordinadors: hi havia 3 vacants però només dues persones es van 

presentar. Un tercer de l’EUETIB es va voler presentar però per reglament no es podia. 

Van ser escollits l’Emeka de enginyeria geològica i l’Enric de Camins. 

 Pressupost del CDE: es va debatre si els coordinadors haurien de cobrar o no. No es va 

arribar a cap conclusió. 

 Nou reglament: es crearà una comissió avaluadora de l’anterior i es farà un de nou. La 

comissió permanent farà el primer anàlisis i portarà propostes al següent ple. 

 Reglament disciplinari: es van enviar propostes al rector sobre horaris de disponibilitat 

etc. 

4. Comissió d’Avaluació Acadèmica. Es va decidir valorar com a MOLT FAVORABLE els 

professors proposats per la comissió. 

5. Orla. S’ha comunicat als estudiants d’últim any que han d’escollir els professors que volen 

que apareguin a la seva orla. 

6. Oviedo. El dia 28 de març venen uns 50 alumnes de la Facultat de Ciencias de Oviedo. S’ha 

decidit muntar una gimcana per a ells al Parc de palau reial. El Dani proposa fer una comissió 

d’ambaixadors per a portar-los per Barcelona. 

7. Biblioteca. El Xavi comenta que estaria bé fer una valoració de Biblioteca al final de curs per 

així portar una opinió formada a la reunió de biblioteca. Es comenta que ha caigut en picat 

l’assistència d’alumnes a la biblioteca aquest nadal, probablement degut als nous horaris que 

s’han decidit des de rectorat. 

8. TOP. 

 “Chiquiparc”: el Víctor proposar fe una activitat al “chiquiparc” (com si de la sortida de 

la dele de primavera es tractés). 

 Sofà: s’ha de llençar l’antic sofà ja!! En Xavi n’ha aconseguit un altre, però potser farà 

falta gent i cotxe per anar a buscar-lo. 



 Tresoreria: es necessita relleu! S’ha proposat al Guillem i a la Diana, també cal avisar a 

alguns “novatos” a veure si s’animen. 

 Ping-Pong: la setmana després de parcials es comprarà. 


