
ACTA REUNIÓ DAFME 25.02.2015 

 

Assistents: Nora Wieczorek, Júlia Moreno, Xavi Cabanes, Enric Cosp, Ariadna Albó, 

Arnau Sanromà, Ignasi Clavera, Alexi Quintana, Patri Assens, Èlia Ficapal, Ramon 

Forcada, Gaia Donadello, Ariadna Matabosch, Marcel Bernetti, Marta Gonzalez, Alex 

Nowak, Javi Guitierrez, Dani Lopez, Pol Bria, Diana Vallverdú, Adrià Hernandez, Daniel 

Lugosi, Jordi Massó, Alex Garcia, Albert Garcia, Filip Cano i Alvaro Diaz. 

1. AAA 

Aprovada 

 

2. Sortida Dele de Primavera. 

La data escollida es del 1 al 3 de maig. La temàtica elegida es Cabagwarts. En 

properes reunions en parlarà de les cases de colònies. 

 

3. Junta de Facultat i CdE 

 CdE: 

El CdE disposa de carpes i altaveus per deixar a les delegacions. S’han de 

demanar només omplint un formulari. 

També s’estan plantejant la idea de donar beques a estudiants de la UPC per 

fer d’integradors a la comunitat Erasmus. Esperarem a que donin mes 

informació. 

Per als estudiants de primer curs, com aquest any han d’acreditar la tercera 

llengua, la UPC pagarà ajudes per facilitar-ho. 

Hi ha una proposta de reescalar les notes ja que estem amb desventatja 

respecte altres universitats a l’hora de demanar beques o estudis a 

l’estranger. S’ha proposat o bé reescalar per assignatures o bé quan acabi la 

carrera. Encara es una proposta.  

L’últim tema que es va tractar va ser els d’actualitzar els cartells de les aules 

d’estudis. 

 

 Junta de Facultat: 

Respecte al debat de reescalar notes, es comenta que hi ha escoles de la UPC 

que ja ho fan i a la FME no. Es queixen de la desventatja respecte altres 



països per entrar a universitats internacionals. A la pròxima reunió de la 

Junta es debatrà el tema del reescalat de notes. 

La Facultat ha patit una reducció del pressupost del 20%. S’ha pogut fer que 

aquesta reducció sigui en dos anys. Passar de 30mil euros a 24 mil euros en 

2 anys. La facultat va molt apurada i no pot assumir canviar tots els 

ordinadors, finestres o qualsevol tasca de manteniment de l’edifici. Per fer-

nos una idea, l’any 2010 el pressupost era de 100mil euros. 

De cara al curs 2015-2016 ni s’eliminaran optatives. Per altres cursos està 

pendent encara. 

Es va debatre el tema de 3+2. Hi van haver opinions de tot tipus. En tema 

econòmic tothom s’oposava. Temes acadèmics a favor hi havia arguments 

com que el 4t curs son optatives i que es podien fer 3 anys de mates y 2 del 

màster o bé d’un altre carrera. Que al MAME el nivell es baix pels alumnes 

que venen d’altres titulacions i que el primer any podria servir per anivellar 

als alumnes. Per contra, es va parlar que en 3 anys serien insuficients per 

donar una base de matemàtiques, ja que la legislació obliga a fer el TFG i 

uns crèdits obligatoris de optatives i llavors convertirien el grau en 2 anys de 

matèries troncals i l’últim d’optatives i TFG. També pesa que ja es va 

canviar de 5 anys a 4 i ara tornar a 3 seria reduir-ho molt. També es va 

debatre la sensació de despreci del Grau en Matemàtiques respecte a altres 

enginyeries de la UPC que podrien seguir sent graus de 4 anys. 

 

A la reunió de la DAFME s’acorda debatre el tema en la següent reunió. 

 

 

4. Elecció del Degà 

El pròxim degà de la FME serà el professor Jaume Franch, actual cap d’estudis del 

Grau de Matemàtiques. 

 

5. Vaga 26/02 

Pol explica perquè es convoca i quins horaris tenen les sortides des del bloc 

Diagonal i a Plaça Universitat. 

 

 

 

 



6. TOP 

Isaac comenta que es farà la reunió de l’ANEM a Barcelona el divendres i si escau 

el dissabte al mati. Comenta també que a l’estiu es fa una trobada estatal 

d’estudiants de Matemàtiques en algun lloc d’Espanya. Aquest any serà a 

Salamanca i ens planteja que de cara al 2016 possiblement es pugui celebrar a 

Barcelona sempre que hi hagi gent disposada a organitzar-la. Si esteu interessats en 

organitzar la trobada, us podeu posar en contacte amb l’Isaac Barreda o la Júlia 

Alsina o ve amb la DAFME. També està la web http://www.anemat.com/ on 

trobareu més informació de les trobades. 

La Diana proposa reactivar els concerts a la FME.  

 

 

http://www.anemat.com/

