
ACTA REUNIÓ DAFME 12 DE FEBRER 2015 

 

Assistents: Iris Balcazar, Tomas Colldecarrera, Nora Wieczorek, Alex Garcia, Xavi 

Salvador, Joaquim Brugés, Javi Gutierrez, Enric Cosp, Ferran Pujol, Dani Lopez, Diana 

Vallverdú, Alex Nowak, Aina Cuxart, Alexi Quintana, Élia Ficapal, Júlia Moreno, Rebeca 

Guardado, Sergi Ferrer, Anna Eroles, Xenia Casassas, Jessie Zhang, Jorge Hernandez, 

Alvaro Díaz. 

 

1.- Valoració Acadèmica Quadrimestre Tardor 

Els estudiants de primer curs no els hi ha semblats molt durs els exàmens ni tampoc 

assequibles. 

La resta tampoc es queixa en de res excepte de Estructures Algebraiques que ha suspès 

molta gent. Es faran classes de repàs al segon quadrimestre. 

 

2.- Valoració Activitats FME i DAFME Quadrimestre Tardor. 

- Pastanaga: Per a properes edicions, intentar modificar i clarificar les normes per evitar 

trampes. Donar el paper abans de que es comenci el joc i no el mateix dia d’inici per no et 

matin sense tu conèixer abans la teva víctima. El Sergi Ferrer comenta de fer una final quan 

quedin pocs vius. Agrada la idea. 

- Trivial: Bona valoració. 

- Xocolatada Marató TV3: Bona idea la de comprar xocolata desfeta. Es va guanyar 273.51 

que s’han donat a la Marató. 

- Concert de Nadal: Bona idea la d’ajuntar Teatre i Coral per potenciar l’assistència de gent. 

- Torneig de Màgic: Es farà de nou. 

 

3. Calendari Quadrimestre Primavera 

- Trivial: es suggereix fer-ho el dia 11 o 18 de març per evitar l’aglomeració d’activitats al 

final quadrimestre. Es parlarà amb els responsables i que decideixin quina els hi agrada 

mes.  

- Marató de Problemes: s’intentarà parlar amb algú que vulgui organitzar-lo. 



- Segona Sortida de la Dele: S’obre una enquesta per votar el dia. Esta a la web de la dele 

(https://dafme.upc.edu/la-dele/lenquesta-del-mes/sortida-de-la-dele-primavera ) 

- Torneig de futbol Solà-Morales: Les inscripcions ja estan obertes fins el 20 de febrer. 

CEFME s’encarrega de muntar-ho. 

-Torneig de Magic: Xavi Cabanes s’encarrega de muntar-ho i ell decidirà data. 

-Torneig d’Age of Empire : En Ferran Pujol intentarà muntar-ho. Quan tingui més 

informació ja es farà difusió. 

 

4.- TOP 

- La Glòria comenta que es molt molest els criteris per a sortir a l’orla. Comenta que si es 

una foto no oficial que ho munta els estudiants, que hi surti qui vulgui i no qui vulgui el 

deganat. A la gent li sembla raonable. Es parlarà amb el Jaume Franch. 

- Ferran proposa ficar el vídeo de Haz Mates a les portes obertes de la FME 

- Festes FME comenta que el proper divendres 20 de febrer es farà la festa de Carnaval i 

anima a venir disfressats a la gent. 

https://dafme.upc.edu/la-dele/lenquesta-del-mes/sortida-de-la-dele-primavera

