ACTA REUNIÓ DAFME 08.10.15
Assistents: Álvaro Díaz, Enric Cosp, Alexi Quintana, Albert Garcia, Nora W, Joaquim
Brugués, Francisco Picado, Francesc Salar, Xavi Salvador, Aleix Lascorz, Adrià Hernández,
Laura Galera, Novato, Jordi Massó, Raül Navarro, Laura Pena, Jordi Manyer, Diana
Vallverdú, Jose Sebastian.
1. AAA
L’acta anterior ha estat aprovada amb èxit
2. Recordatori cens eleccions
La Diana ha recordat que cl comprobar el cens abans que acabi.
3. Beca Coordinador CdE
S’ha informat de la opció de demanar la beca de 
Coordinadors del CdE. Es tracta
d’una beca de 15 hores a la setmana (10 de despatx i 5 d’altra feina variada), amb
horari a pactar amb l’estudiant que ho demani. El sou serà de 355,5 euros
mensuals.
4. Eleccions a la Junta de Facultat
Aviat hi haurà també eleccions a la Junta de Facultat. S’han explicat les funcions
que ha de fer un alumne que en participi i s’ha animat a tothom a presentars’hi.
5. Proposta d’activitats d’Orientació Laboral UPC Alumni
UPC Alumni ens proposa una sèrie de temes per a fer xerrades d’Orientació Laboral.
S’ha decidit fer una enquesta a la web i escollir les tres que més ens agradin per fer
al llarg del curs!
6. Proposta de cròniques per les activitats
La Diana ha iniciat una secció nova a la web dedicada a fer 
cròniques de les
activitats de la FME! Ha demanat si algú estaria disposat a col∙laborar amb ella per
escriureles i el Joaquim s’ha ofert per ferne esporàdicament.
7. Torneig d’escacs
El torneig d’escacs serà el dijous 22 d’octubre. Es demanaran 2 euros als
participants per tal de renovar el material d’escacs de la dele i intentar poder
comprar un taulell de 3 jugadors!
8. K
araoke
El Jose proposa de fer vespres de Karaoke. És una proposta que ha agradat molt a
tothom. També s’ha parlat que els de festes aportin el menjar.
9. B
orsa de professors
S’ha comentat que tot i tenir molts professors a la Borsa hi ha pocs alumnes. S’han
repartit cartells entre els assistents a la reunió per si en poden fer difusió pels seus
instituts i escoles.
10. Lol
El dia 23 d’Octubre es farà el primer torneig de LoL de la FME. L’organitza l’Aleix
Lascorz ajudat per CEFME i sembla que serà tot un èxit! L’Aleix n’ha parlat per tal de
ferne més difusió.
11. Circ matemàtic
El Cisco, un estudiant erasmus que ens visita aquest quadrimestre, és aficionat a la
matemàgia i està interessat a portarho aquí! Ens ha explicat que ho parlarà amb els
seus companys de Portugal i mirarà de montarho bé.
12. Sortida de la Dele
S’ha parlat de les diverses opcions de casa de la sortida. Totes són bastant cares i
sobretot tenen disponibilitat pel cap de setmana del 28, així que segurament serà
aquell. S’intentarà buscar alguna casa que surti millor.

13. TOP
●

S’ha demanat de comunicar a deganat que les recuperacions se sàpiguen
des de principi de curs. Ara per ara es diuen els dies però no quian seran, i
estaria bé saberho per organitzarnos millor.

Es dóna per finalitzada la reunió! Ha estat una reunió molt informativa i divertida! Esperem
veureus a la pròxima ;)

