
Acta Reunió de la dele 27.03.14!
!
Assistents: Jordi Paez, Álvaro Díaz, Raul Pérez, Glòria Castellví, Marina Garrote, 
Xavi Ros, Paula Subías, Anna Julià, Ferran Pujol, Alexi Quintana, Rebeca 
Guardado, Jaume Solà, Adrià González, Carla Domènech, Xènia Casassas, 
Guillem Alonso, Xavi Cabanes, Diana Vallverdú, Marcel, Dani, Ivan Geffner, Aina 
Cuxart.!
!
1. AAA!
2. Oviedo!
! Vindran demà però no es farà la gimcana, ningú ha preparat res i no hi ha !
! temps. Els hi ensenyarem la fme i ja està.!
3. Sofà!
! S'ha d'anar a buscar abans de dimarts 1 d’Abril. L'Anna s'encarrega de mirar 
! quin dia s'ha de treure a fora perque el recollin. S'aprofitarà i es tirarà el ping-
! pong.!
4. Activitats!
! S'han fixat les dates de diverses activitats:!

• El dia 8 d'Abril hi haurà la xerrada d'orientació laboral de 14 a 16h.!
• El 9 d'Abril a les 12 hi haurà el trivial del Q2.!
• El 14 i 15 de maig hi haurà el teatre. Dimecres a la tarda i dijous al 

migdia.!
• El 18 de Juny hi haurà el concert de Primavera. !

!
! Es fa una crida a que la gent s'animi a tocar al concert. No volem que !
! passi !com al de nadal que només va tocar la coral!!!
! A partir de dimarts 1 la becaria fara publi i spam del concert i del trivial !
! perque la gent s'hi apunti!!
!
5. Jornades FME Món Laboral!
! La primera sessió serà el 8 d'Abril amb la xerrada d'orientació. També es farà 
! la xerrada de les empreses i la dels titulats. Ja confirmarem dates!!
!
!
!
!



6. Sortida de la Dele 2.0!
 ! Es farà el cap de setmana del 25 al 27 d'Abril. S'encarreguen el Paez i l'Ivan. 
! S'està buscant la casa. S'ha fet un esdeveniment al facebook per tenir una 
! idea aproximada de la gent que vindrà.!
!
7. TOP!

• Xavi C: Avui hi ha hagut junta (els altres representants d'estudiantat no hi han 
anat). S'hi han aprovat els pressupostos de la FME i mantenen la partida de 
1000€ per la dele. Modificaran alguna cosa dels crèdits per assignatura, no 
sabem massa que faran, preguntarem a deganat i ja direm. S'han decidit els 
professors de les assignatures de tercer de l'any que ve. Demanarem la llista 
detallada i la portarem a la propera reunió.!

• Anna: les dues tresoreres de la dele acaben aquest any la carrera. Tenim 
successor? Si! La Marta González ha dit que ho serà!!

• Xavi R: Podrieu demanar com a dele que pengin ja els calendari de les recus!!
• Diana: Proposa fer un hort al pati de la fme. Parlarem amb deganat.!
• Ping-pong: es comprarà després de parcials. Amb la recaptació s'ha 

aconseguit la meitat del que costa. Aprofitarem el dia que tirem el sofà per 
treure'l també!!

• Borsa de professors: Es proposa fer més bona difusió. Farem cartells per 
portar-los als instituts, cadascú que els porti pels 2/3 que tingui a prop de 
casa. Es proposa fer classes per grups de cara a la sele. Hi ha el problema de 
on fer aquestes classes, alguns instituts potser ens deixarien fer-les allà si és 
a alumnes seus. No sabem si podriem fer-les a la FME, ho preguntarem.!

• Neteja de la dele: passat parcials farem neteja de la dele, s'han de tirar 
coses!!!


