
ACTA REUNIÓ DAFME 25.02.2015

Assistents: Xavi Cabanes, Aina Cuxart, Adrià Hernández, Xavi Salvador, Ferran Pujol,
Alexi Quintana, Joaquim Brugués, Jordi Massó, Àlex Nowak, Èlia Ficapal, Javi Gutiérrez,
Diana Vallverdú, Enric Cosp. 

1. AAA

Aprovada

2. Jornades del món laboral

L’Aina explica que aquest any s’està intentant que no ho coordini tot la FME, sinó
que els alumnes també participin en la organització de l’acta. De moment ella ho
està portant. 

 Fòrum d’Empreses
Serà  el  dimecres  29  d’Abril  i  canviarà  una  mica  el  format.  Es  farà  una
xerrada conjunta de les empreses per tal de fer-ho més dinàmic. 
A més, el dimarts 21 de 15.00h a 17.00h s’organitzarà una xerrada prèvia
d’UPC Alumni en què es parlarà del Currículum Vitae, com fer una bona
entrevista  de  feina  i  LinkedIn.  Aquesta  xerrada  anirà  encarada  a  la
preparació del Fòrum. 

 Xerrades titulats
Es  comenta  que  aquestes  xerrades  poden  interessar  més  a  alumnes  dels
primers cursos, ja que poden anar més perduts a l’hora de saber què poden
fer més endavant. 
S’han  proposat  diversos  temes  a  parlar:  consultories,  banca,  docència,
acadèmic (tipus investigació), recerca aplicada i programació. 

3. Sortida de la Dele

S’ha renyat severament als becaris a causa de no haver fet res des que es va decidir la
data. La Diana s’ha compromès a buscar cases (cosa que ja està fent) i trobar-ne una
adequada ben aviat. 

4. Torneigs

Sembla que hi ha bastant interès a fer tornejos de diferent caire. D’una banda, es vol
fer un nou torneig de Màgic. L’Adrià i el Xavi Cabanes ho estan organitzant i
expliquen com anirà. En principi serà el dijous 26 de Març a la tarda. 



També s’ha proposat de fer un torneig d’escacs i un torneig d’Age of Empires, però
encara no hi ha res organitzat al respecte . 

5. Premis UPC Docència

S’explica que es vol presentar al Salvador Roura com a candidat de la modalitat dos
dels premis UPC Docència. Ens han demanat donar-hi suport i hem decidit fer-ho.
S’ha  redactat  una  carta  que  s’enviarà  al  Jordi  Petit  per  tal  de  fer  els  tràmits
corresponents. 

6. Valoració Biblioteca FME
S’ha recordat que aquest divendres és l’últim dia per fer l’enquesta. S’ha comentat
que  ens  agradaria  tenir  millors  horaris,  sobretot  més  equilibrats  en  època
d’exàmens, i aclimatació. 

7. ANEM
La setmana passada la Diana, el Xavi i l’Alexi van assistir a l’Assamblea General
de l’Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (d’ara endavant, ANEM).
S’ha informat al respecte i s’ha comentat que és una Associació interessant, ja que
ens  pot  proporcionar  comunicació  amb  la  resta  de  facultats  de  matemàtiques
d’Espanya. 
A més,  s’ha  informat  que  l’any  2016 el  Encuentro  Nacional  de  Estudiantes  de
Matemáticas  (d’ara  endavant  ENEM)  serà  a  Barcelona.  Per  aquest  motiu  es
necessitarà mobilització per part dels estudiants. 

8. TOP

Ningú ha volgut dir res més 


