
ACTA REUNIÓ 25.09.14 

 

Assistents: Xavi Cabanes, Álvaro Díaz, Aina Cuxart, Javi Gutiérrez, Gemma Canet, 

Filip Cano, Raül Pérez, Alexi Quintana, Eudald Romo,  Joaquim, Carla Domènech, 

Xenia Casassas, Marc Cayuela, Manu Sarmiento,  Jordi Tononi, Guillem Pérez, Joan 

Marco, Arnau Sanromà, Ignasi Clavera, Alex Nowak i tots els alumnes de primer 

Victor, Adrià, Victor, Albert, Oriol, Carles, Nora, Cristina, Xavi, Laura, Clara, Marti, 

Aleix, Alvaro, Laura, Dani, Zaira, Farners,  , Jordi, Alex, Paco, Jaume, Andreu, Ruben. 

 

1. AAA 

 

2. Presentació DAFME curs 2014-2015 

 

Xavi Cabanes, com a president de la DAFME es presenta i també presenta que 

es la Delegació d’Alumnes de la FME. Álvaro Díaz com a becari també es 

presenta.  

 

3. Calendari curs 2014-2015 

 

Abans de cada decisió de les dates, s’explica de que tracta cada activitat: 

  

 Sortida de la Dele: Cap de setmana en una casa de colònies amb la 

finalitat de conèixer i integrar als nous alumnes de la facultat. Els becaris es 

comprometen a tenir un llistat de les possibles cases en la propera reunió de la 

DAFME. Les possibles dates son el cap de setmana del 22-23 de novembre o el 

del 29-30 de novembre. 

Trivial: Similar al famós joc Trivial però amb preguntes inventades per 

un grup de alumnes de la FME. Es parlarà amb els estudiants que munten el 

Trivial FME per decidir si es farà el 26 de novembre o el 3 de desembre. 

Pastanaga:  Joc on has de ”matar” amb una pastanaga un altre 

participant del grup sense que ningú et vegi. Es durà a terme  del 13 a 17 

d’octubre. 

Concert de Nadal: S’anima a tots els presents de la reunió a participar si 

toquen algun instrument  o a que s’apuntin a la Coral de la FME per a cantar el 

dia del concert. Es farà el 17 de desembre 

 

4. Borsa de Professors 

 

L’Álvaro fa una introducció del que es i com funciona. Dóna el mail 

(professors.dafme@gmail.com) per a que s’apuntin nous professors. Es parla de 

mailto:professors.dafme@gmail.com


fer difusió fora de la FME. També es compromet a tenir un llistat dels col·legis, 

instituts i biblioteques de Barcelona i voltants per a fer cartells i que entre tots, 

tant professors de la borsa com altres estudiants de la FME, els pengin  i fer 

molta més difusió de la Borsa de Professors arreu. 

 

5. TOP 

 

Xavi Cabanes pregunta si hi ha grup de facebook de FME 96 per tal de poder 

difusió de la DAFME i recomana tenir-ho per a que els estudiants de primer 

s’organitzin millor. 

També comenta que falta un delegat de 1r curs. 

S’informa del mail (delegacio.fme@gmail.com) de la DAFME per a que la gent 

s’apunti a la llista de contactes i poder rebre totes els ordres dels dies i les actes 

de les reunions. També s’explica que hi ha una web de la DAFME 

(http://dafme.upc.edu/) 

 

Álvaro explica que només hi haurà un equip de bàsquet i un altre de futbol 7 

aquest any a les lligues intracampus UPC. 

 

L’Aina recorda a tots els assistents que el pròxim divendres 3 es farà la festa de 

Benvinguda. 
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