
ACTA REUNIÓ DAFME 09.04.2015

Assistents: Xavi  Cabanes,  Aina  Cuxart,  Jordi  Font,  Glòria  Castellví,  Alexi  Quintana,
Enric  Cosp,  Raül,  Àlex  Nowak,  Èlia  Ficapal,  Diana  Vallverdú,  Ariadna  Albó,  Marcel
Bernet, Romà, Patrícia Assens, Daniel López, Anna Eroles.

1. Sortida de la Dele

S'informa que ja tenim casa (tal com havia promès la Diana a l'última reunió).  
Anirem a l'Ocell, que està a Corçà: Camino Del Puig Rodo, 8, Corçà, Girona. 

També  es  proposa  que  divendres  que  ve  sigui  la  data  límit  per  fer  el  test  
d'acceptació. Qui no ho hagi fet aquell dia serà un follet de la cuina. 

2. Joc Protect the Master

El Jordi Font ha proposat un joc semblant a la Pastanaga Assassina. El joc es diu
Protect the Master. 

S'ha decidit que es farà un esdeveniment al Facebook informatiu. Es jugarà al llarg
de la setmana del 4 de maig. A l'esdeveniment del facebook es penjaran les normes
del joc i es permetrà que la gent faci aportacions per millorar-lo. 

3. Relleu de la Dele

El Xavi ha comentat que el proper any deixarà de ser president. Ell proposa que el
succeeixi algú de segon, tot i que tothom pot presentar-s'hi.

S'han proposat alguns alumnes que serien bons candidats, tan de primer com de
segon, i hem decidit que ho seguirem comentant i fent-ne difusió a les properes
reunions. 

4. Jornades del món laboral i taller d'empreses

L'Aina explica com aniran les jornades i recorda que la setmana després de parcials
hi haurà una xerrada de CV i LinkedIn (dimarts) i sessió de titulats (dimecres). 

A més, la setmana següent serà el taller d'empreses. Ha explicat com funcionarà.
Vindran 12 empreses, principalment consultories, que faran una petita presentació,
però principalment serà una sessió al llarg de la qual els alumnes podran preguntar
el que els interessi de les empreses. 



Per tal que no sigui una sessió buida de preguntes, hem decidit proposar-ne algunas
prèvies que es preguntaran a nivell de delegació. Després d'una breu pluja d'idees
s'han decidit fer les següents preguntes: 

• Quina mena de posició tindria algú que tot  just  ha acabat  la carrera? És

possible entrar fent pràctiques o cal entrar com a treballador directament?

• Un cop dins l'empresa, amb aquest rol inicial,  quin seria el següent pas i

quants anys s'acostuma a trigar en arribar-hi?

• Per quin motiu els interessen els matemàtics? 

• Quines  eines  i  coneixements  previs  es  valoren  més?  És  important  la

programació? I en quin llenguatge?

• En quina mena de projecte treballaríem?

• En quant al tipus de feina, es tracta més de treball en equip o individual? I

amb qui s'haurà d'interactuar? (secretaris, economistes, altres matemàtics...)

• Què us diferencia de les altres empreses?

• Quin tipus de contractes feu? És possible treballar amb contracte temporal,

per exemple a l'estiu?

• Quina importància té l'expedient acadèmic a l'hora d'escollir un treballador?

• En quin àmbit de feina treballeu més? (Big Data, banca...)

• Quina és la remuneració oferta? (tant a curt com llarg termini). Arriba al

mínim recomanat per la UPC? (8 euros/h)

• Imposeu algun codi de vestimenta als treballadors?

• Quin criteri se segueix a l'hora de posar l'aire condicionat i calefacció?

En cas que algú

5. TOP

Ningú ha volgut dir res més. 


