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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –  Assemblea General 
 

 

 
Lloc: 

 
Edifici Omega 001, Campus Nord 

 
Dia: 

 
Dimarts 13 de setembre de 2016 

 
Hora: 

 
de 14 h. a  15:30  h. 

 
Número de sessió: 

 
 DAEC 001 

 
 

Assistents 
 

 
Alejandro Botella Blanca Puche 

Carles Cortijo Alejandro Ramos 

Desirée Diez Neus Rojas 

Cheimae El Madi Paula Santandreu 

Adrià Galvan Arnau Serrat 

Elvira Garcia Guillermo Vallés 

Sara González Oriol Vimes 

David Lerin  
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’última acta del curs 15-16 

2. Sessions d’acollida als nous estudiants i passaclasses 

3. Calendaris d’exàmens 

4. Becaris DAEC 

5. Difusió 

a. Què és la DAEC, què oferim,... 

b. Eleccions Escola 

c. Eleccions DECA 

6. Jornades de formació 

7. Documentació 
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a. Nou reglament intern DAEC 

b. Memòria d’activitats curs 15-16 

c. Llibre d’actes del curs 15-16 

8. Torn obert 
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1. Aprovació de l’última acta del curs 15-16 

S'aprova per consens l'última acta del curs anterior. 

2. Sessions d’escollida als nous estudiants i passaclasses 

Es comenta com varen anar les sessions d'acollida dels nous estudiants de primer 

de cada grau. L'Alejandro Botella s'encarregà de la sessió d'Obres Públiques i 

expressa la preocupació sobre el reduït nombre d'alumnes nouvinguts a primer 

d'Obres Públiques.    La Delegació organitza passa-classes que s'encarrega de 

difondre i informar què fa la DAEC, i on. En aquests passa-classes s'ha d'elegir 

delegat. Es demana la participació als nous membres de la delegació per dur a 

terme aquesta tasca. 

 
Els horaris i els dies per realitzar els passa-classes s'acordaran amb els professors 

coordinadors de cada curs, titulació i grup. 

 

3. Calendaris d’exàmens 

Durant aquesta setmana els coordinadors de cada grau s'han posat en contacte 

amb la delegació per comentar els horaris d'exàmens de cada curs, per evitar 

solapaments i altres inconvenients. 

L'Alejandro Botella com a coordinador de GEOP explica que ha anat molt bé, que hi 

ha molt bona relació amb els responsables de la planificació del grau, i comenta que 

es té en compte la nostra col·laboració. La Blanca com a futura coordinadora de GEC 

explica que el calendari d'exàmens que va rebre hi havia moltes solapaments 

d'exàmens de cursos consecutius. El problema ja s'ha informat als responsables. 

 
Finalment els responsables del calendari d'exàmens de GEG no ha contestat al 

correu enviat des de la DAEC i no en tenim cap informació. 

 

4. Becaris DAEC 

La Delegació va obrir un període per optar per dues beques. Una de beca és de 10 h 

i és per donar un cop de mà a les tasques del dia a dia de la Delegació i tenir unes 

hores fitxes d’atenció a l’estudiantat al despatx. L’altra beca de 5 h és 

específicament de gràfic i és per ajudar amb el material gràfic. Dins el termini 

establert han sol·licitat 4 persones la beca de 10 h i 3 persones la beca de 5 h. 

 
En primer lloc s'ha eliminat els alumnes de primer, ja que no han passat la fase 

selectiva. De la mateixa forma no s'ha acceptat els estudiants que no pertanyen a  
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l'Escola de Camins. Després de les entrevistes i de comprovar quins criteris 

necessaris complien, per la beca de 10 h s'ha seleccionat a en Raul Moreno alumne 

del Grau en Enginyeria Geològica, actualment fent el projecte final de grau i una 

assignatura de 4t. 

 

La segona beca s'ha deixat buida, ja que ningú complia els requisits mínims. Per altra 

banda, la beca de Delegat de Centre, passa directament a la Sara González, ja que és 

l'única persona que ha presentat candidatura i compleix tots els requisits. 

 

5. Difusió 

a. Què és la DAEC, què oferim,... 

La Delegació necessita que es faci més difusió ara que és principi de curs. Una 

forma de millorar la publicitat de la DAEC és la penja de cartells durant els 

passa-classes. Els cartells que es penjaran aquest curs són nous i contenen 

l'enllaç de la Delegació a les xarxes socials i el logo de l’Escola, així com els de 

les associacions d’estudiants de l’entorn Camins. Després d'ensenyar el format 

dels nous cartells es pensa en fer cartells amb mida flier per repartir. S'explica 

que aquesta idea ja es va fer l'any passat. 

El curs passat la Delegació utilitzava grups de Facebook per fer difusió, però 

aquests han caigut en desús. Els membres de la Delegació expressen la seva 

preocupació per la mala difusió que ha fet la Delegació i accepta que és un dels 

punts més dèbils. Per això aquest curs vinent es vol ser més actiu tant a les 

xarxes socials com a l'Escola. 

 
b. Eleccions Escola 

Aquesta setmana es duran a terme les eleccions de Director d'Escola. 

S'expressa la poca informació que ha arribat sobre aquest procés als 

alumnes. Per això, es pensa fer difusió de les propostes del candidat únic i 

motivar a l'alumnat a participar. 

 
c. Eleccions DECA 

El DECA també convoca eleccions. Es fa a la vegada que les eleccions de 

Director d'Escola perquè és una "candidatura conjunta". Això és així donat a 

la Federació, que pretén unificar el DECA amb la direcció d'Escola i treballar 

conjuntament. 

 

6. Jornades de formació 

La Delegació està organitzant unes jornades de formació pels membres de la 

Delegació. La seva finalitat és fomentar el treball en grup i formar als nous  
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membres. Les jornades comencen divendres 16 fins al diumenge 18. El preu per 

persona és assequible, ja que surt a 10 euros que s'utilitzarà per cobrir els 

costos de la benzina i el menjar. Al final assistiran 12 persones. 

Per facilitar el transport fins a la masia s'han organitzat grups de cotxes i grups de 

treball per fer les tasques de la casa i els diferents tallers. L'Alejandro Ramos  

 

s'encarrega de dur un ponent per dissabte a la tarda. De les activitats lúdiques 

s'encarrega l'Elvira i de la logística el Lerín. 

Els organitzadors de les Jornades demanen participació a la resta de membres 

sobre quins interessos tenen i possibles propostes. Es demana fer un macro-

mapa de l'organigrama de les responsabilitats de cada càrrec de l'administració, 

de direcció de l’Escola de Camins i del DECA, ja que alguns membres expressen 

la seva desconeixença sobre el tema. 

 

També es demana informació sobre la nova normativa de la UPC que s'ha 

treballat aquest curs i sobre les associacions de l'Escola. 

7. Documentació 

a. Nou reglament intern DAEC 

S'explica que el primer reglament es va fer des de la inexperiència i que ara 

després d'aquest d'aquests dos anys s'ha de modificar i actualitzar veient 

com funcionem actualment. En el nou reglament, les modificacions més 

significatives són el paper del Delegat de Centre, la modificació de les 

funcions  del Ple, etc. 

Es demana que els membres es llegeixin el nou reglament i que expressin la 

seva opinió sobre les modificacions. Agradaria que es fes abans del proper 

Ple. 

 
b. Memòria d’activitats curs 15-16 

La Memòria de curs 15-16 és la segona memòria que ha fet la DAEC. Aquest 

document és un recull de les activitats i els esdeveniments que s'han dut a 

terme per la Delegació durant el curs. La Memòria es fa per tenir un registre 

de les activitats de forma interna, i a la vegada per ser transparent amb la 

resta de l'Escola. 

 
c. Llibre d’actes del curs 15-16 

El Llibre d'Actes és un document on s'hi recullen totes les actes de les 

reunions convocades durant un curs. Aquest document és oficial, i com 

associació és obligatori realitzar-ho. S'explica a la resta de membres el que 

engloba aquest document i finalment que s'ha de signar per Secretari i el  
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Delegat de Centre. 

 

8. Torn obert. 

L'Alejandro Ramos demana la recuperació dels tàndems de treball. Analitza 

com han funcionat fins ara i remarca que l'inici d'aquesta activitat es va fer 

durant una mala època, ja que coincidia amb exàmens finals i l'estiu. Tot i això, 

el resultat ha estat molt positiu. Finalment demana comentaris a la resta dels  

 

membres per saber la seva opinió personal. 

 El tàndem format pel Lerin i el Diego expliquen que es varen encarregar de 

l'ajuda a projectes. Aquesta ajuda conta d'oferir ajuda econòmica a les 

associacions o estudiants de l'Escola de Camins que tinguin un projecte. 

Finalment s'ha decidit que durant aquest any econòmic es redueixi només a 

associacions. En total s’hi destinaran 300€. Des de la Delegació s’ha enviat 

un correu a totes les associacions de l’Escola informant d’aquest ajut, i fins 

aleshores només el Club Esportiu ha respost sol·licitant l’ajud. S'explica que 

l'any que ve s’obrirà la convocatòria a grups d’estudiants que vulguin fer 

alguna activitat però que aquest curs, per falta de temps, només s’ofereix 

l’ajut a les associacions de l’Escola. 

La idea del projecte de les CAP sorgí del model d’ajut que destina el Consell 

de l’Estudiantat a nivell UPC. 

 

 El tàndem format pel Carles i la Noemí encarregats de la neteja i 

organització del material del despatx. Expliquen la tasca que han realitzat i 

comenten que seria una bona idea fer un "mapa" per marcar on hi ha cada 

cosa. 

 
 El tàndem de l'Elvira i el Lluís fou el responsable del butlletí digital. Aquest 

butlletí engloba a les associacions de l'Escola de Camins i per això volen 

organitzar una reunió amb totes les associacions, per fomentar la relació. A 

més a més, la Delegació els altres cursos duia a terme el "language 

partnership" el qual, des del curs passat s’ha vist suplit pel programa 

d’intercanvi lingüístic general de la UPC, Salsa'm. Per això es pensa 

col·laborar amb aquesta associació i treballar conjuntament. Es proposa 

com a exemple fer una tarda de cinema amb versió original. 

 
 

Per altra banda, la Delegació ha invertit 500 € en la compra d'un nou ordinador 

pel despatx. Aquest vol donar un servei tant al becari gràfic com a tots els 
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estudiants que ho necessitin, tenint capacitat per suportar el programari 

específic com ara l’AutoCAD, el GID, etc. Els fons per comprar-lo han sortit dels 

romanents de la Delegació i s’han aprofitat els descomptes d’inici de curs. A 

part d'aquest nou ordinador s'ha sol·licitat un altre ordinador a l'Escola, que 

estarà dedicat a ofimàtica, ja que cap dels dos que es té actualment funciona 

correctament. 

 
Per acabar la Sara explica que l'empresa que ofereix el del SAP200 han contactat 

amb la Delegació per impartir un curs sobre el funcionament del seu programa  

 

el novembre. Després de discutir si acceptar l'oferta, es decideix que es 

demanaran els detalls i s’avaluarà la proposta. 
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Signatura i vistiplau: 
 

El Delegat de Centre La Secretària 

 
 

Alejandro Ramos 

 
 

Sara González 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –  Ple 
 

Lloc:  A2-001 (Campus Nord) 

Dia: Dimecres 28 de setembre de 2016 

Hora: de 12 h. a 14 h. 

Número de sessió: 01 
 

Assistents 
Assistents membres del Ple de la DAEC. 

Lluis Albert Joan Mas 

Alejandro Botella Arnau Masclans 

Miguel Campillo Raul Moreno 

Arnau Comajoan  Pau Òdena 

Desirée Díez Laura Prat 

Chaimae El Madi Blanca puche 

Marta Fernández Alejandro Ramos 

Karen Fornés Paula Santandreu 

Elvira Garcia Clara Sanz 

Sara González Vicent Tur  

David Lerin  

 

Altres assistents 
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Pol Castellà Axel Garcia 

Carles Cortijo Neu Rojas 

Albert Díaz Oriol Vimes 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple del curs 15-16 

2.  Informe del Delegat de Centre 

3. Presentació de la proposta de modificació del reglament de funcionament de la 

DAEC. 

4. Documentació curs 15-16. Llibre d’actes i Memòria d’Activitats 

5. Eleccions a Delegat de Centre. Votació. 

6. Projecte pel curs 2016-2017 

7. Estat de tresoreria i previsió de despeses per al curs 16-17 

8. Torn obert. 
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1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple del curs 15-16 

L'acta anterior queda aprovada per consens. 

 

2.  Informe del Delegat de Centre. 

Durant el curs passat la Delegació ha dut a terme tot un conjunt de tasques de 

representació. Tot seguit s’exposen breument. 

- Queixa pel professor d’Urbanisme Magrinyà: La Delegació ha recolzat als 

alumnes en la seva queixa sobre el professor Francesc Magrinyà. 

- Moció sobre la Franja Cultural: Aquest passat curs s’aconseguí que tots els 

dimecres de 12 h a 14 h, l’Escola alliberés aquestes dues hores per poder 

organitzar activitats culturals i que aquestes no es superposin amb les classes. 

- Enquesta GEOP: Els membres de la Delegació han realitzat una enquesta als 

estudiants de 2n i 3r d’Enginyeria d’Obres Públiques, per saber quina n’és 

l’opinió de l’alumnat de la nova distribució del calendari d’exàmens i de com 

s’ha aplicat. Després d’haver recollit les respostes, es va redactar un informe on 

es recopilen els resultats. 

- Butlletí digital. S’ha començat a fer un Butlletí digital, el qual els alumnes poden 

consultar per saber quines activitats es duran a terme a l’Escola els següents 

dies. 

- Mail oficial amb accés a les llista de distribució. Per primera vegada el Delegat 

de Centre com a representant dels alumnes té accés a les llistes de distribució 

en el mai oficial (delegat.daec.camins@upc.edu). Les llistes de distribució 

serveixen per poder enviar mails i que arribin a tots els alumnes, permetent 

informar a l’alumnat més fàcilment. 

- Negociació de calendari BRGF. L'any passat es va adaptar l'horari de la 

biblioteca a les necessitats puntuals de les tres escoles del Campus i aquest curs 

es tornarà a dur a terme. Aquest fet es gestiona des del CdE, el qual treballa 

amb la informació de les delegacions. 

- Represa relació amb el Consell de Casal.  

- Eleccions CdE. Varen sortir elegits com a coordinadors Alejandro Ramos i 

Emeka Okpala. Es comenta que els estudiants de camins tenen molta veu en 

aquest organisme, ja que sempre han tingut una representació activa. 

- Participació en el DECA i posteriorment a la Federació. El DECA, és el 

Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, el qual sorgí de la fusió 
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de set departaments (Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i 

Ambiental, Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, 

Departament d'Infraestructura del Transport i Territori, Secció de Camins del 

Departament d'Enginyeria de la Construcció, Secció del Campus Nord del 

Departament de Matemàtica Aplicada III, Part de la secció de Camins del 

Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria vinculada 

a l'ETSECCPB). 

- Per primer cop, els estudiants formem part del DECA. Aquest nou curs amb la 

formació de la Federació, els alumnes seguiran tenint representació activa. 

- Premi a la Trajectòria Docent: Antonio Gens. La Delegació va ser qui proposà al 

professor de quart i màster com a candidat a aquest guardó. Finalment se li ha 

atorgat el premi. 

 

A part d'aquestes activitats la Delegació ha dut a terme més activitats de representació 

com l'aprovació dels calendaris acadèmics, de la mateixa manera que la revisió dels 

calendaris d'exàmens o l'assistència en les avaluacions curriculars, etc. 

 

Per altra banda, la DAEC ha dut a terme altres tipus d'activitats, com són: 

- Coordinació i organització de les orles de GEC, GEOP, GEG i MECCP. Enguany el 

Màster de Camins té orla per primera vegada. 

- Préstec d'apunts. S'ha solucionat les deficiències que hi havia a la biblioteca 

d'apunts, ja que moltes assignatures estaven desactualitzades amb el canvi de 

Pla. 

- Pas d'equador. El pas de l'equador és el sopar que els alumnes organitzen quan 

superen més o menys la meitat de la carrera. La DAEC hi participa col·laborat 

econòmicament. 

- Dia cultural. Durant els darrers anys la festa que celebraven els alumnes de 

l'Escola de Camins havia decaigut, principalment per la falta de diners. Tot i així, 

el passat curs, s'hi va treballar força per reviure-la i recuperar tradicions com el 

concurs de flams. L'objectiu és recuperar la participació d'edicions passades. 

S'explica que durant l'organització de la festa varen sorgir alguns problemes 

administratius, però va acabar sortint bé. 

- Jornades d'Escola. Per primera vegada es va organitzar aquest esdeveniment el 

qual vol relacionar tots els agents que incideixen sobre les enginyeries que 
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s'imparteixen en l'Escola, tant investigació com professió o altres entitats. Per 

això, es va convidar a ponents. També es va donar un espai als tres col·legis 

professionals, perquè poguessin explicar als alumnes els serveis que ofereixen. 

La Delegació va organitzar workshops els quals foren impartits per les diferents 

associacions de l'Escola. Logísticament va resultar un èxit, però no hi va haver 

l'assistència esperada. Aquest curs vinent es vol tornar a organitzar, però amb 

petites millores com ara, menys densitat d'activitats. S'explica que durant 

l'edició passada vàrem tenir suport institucional per part de l'Escola. 

- Curs ISTRAM. Es volia oferir tant el curs de disseny de carreteres nivell bàsic 

com avançat, però no es varen ocupar les places, així que només es va realitzar 

el bàsic. 

- Altres activitats que s'han realitzat són les xocolatades, la sortida a la Baells, la 

col·laboració a les sortides de GEG, etc. 

 

Durant l'estiu la Delegació ha seguit treballat amb diversos temes. 

- Els actuals membres de la Delegació s'ha organitzat en tàndems de treball 

perquè no hi hagi salt entre generacions. En aquestes parelles s'ha mirat que 

sempre treballessin junts un membre antic amb un nouvingut. Un exemple de 

l'èxit d'aquesta organització és el butlletí digital o la fulletó als estudiants de 

primer. 

- El web de la delegació s'ha hagut d'actualitzar. S'expliquen les dificultats del 

programa Genweb per aconseguir una bona estètica, però tot i així es seguirà 

treballant i millorant durant el curs. 

- Fòrum obert professors-alumnes 1 Gec. A final del curs passat es va observar 

que hi havia problemes amb el nombre d’assistents a classe de primer. Per això 

s'ha dut a terme un fòrum format per professors i alumnes per debatre quines 

millores es poden dur a terme per evitar que es torni a repetir. 

- Normatives. S'han fusionat i treballat les normatives a nivell UPC.  La delegació 

ha participat i ha aconseguit modificacions que beneficien als alumnes, evitant 

alguns del problemes més freqüents (desmatriculació, matrícules ampliades, 

modificació dels graus, sol·licituds de mobilitat, etc.).S’havien d’actualitzar les 

normatives de l’Escola: les de GEC i GEOP s’han treballat i aprovat, en canvi la 

de GEG s’ha treballat però està pendent d’aprovació. La normativa de màster 

no s'ha modificat ni s'ha treballat tot i que la DAEC sí que ho ha fet. Hi Ha hagut 
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eleccions de director, això ha fet que ningú s'involucrés. 

- Model d'escola. Era un projecte el qual es demanava als alumnes com els 

agradaria que fos l'Escola d'aquí a deu anys. Es va fer a través dels delegats de 

classe i es va fer un informe que es va entregar a l'escola. Ha tingut repercussió, 

i els resultats han sigut positius i molt útils. El DECA s'ho ha pres com un 

document referent. 

- Problemàtica F.Robusté. S'ha tractat el tema i s'ha creat una comissió de 

seguiment per detectar i resoldre problemàtiques durant els propers dos anys. 

En aquesta comissió hi haurà un alumne (que no vagi a les seves classes, és a 

dir lo més objectiu possible), com a representant dels estudiants. 

- Engresat de Camins. La Delegació va presentar un document sobre com hauria 

de ser l'engresat de Camins (engresat és la persona que ha acabat els estudis), 

és a dir com ha de ser els estudis perquè els alumnes surtin de la carrera amb 

valors. S'ha demanat la participació i opinió a les empreses. 

- Beques de la Delegació. La Delegació va obrir dues beques: la beca d'atenció i la 

beca d'imatge. A més a més, també hi ha la beca de Delegat de Centre. Després 

del procés de selecció, finalment la beca d'atenció s'ha atorgat a Raul Moreno, 

la beca d'imatge queda vacant (això es deu al fet que ningú compleix els 

requisits que es demanaven). La beca de delegat de centre actualment la té 

l'Alejandro Ramos, i com que no s'ha presentat ningú a part de la Sara González 

(qui compleix tots els requisits), la beca se li ha atorgat a ella directament. 

- Jornades de Formació. Han estat organitzades des de la Delegació, per formar 

els nous membres. Han servit molt per saber com és l'estructura de l'Escola, 

quines associacions hi ha a l'Escola, què fan i com s'organitzen, com és la 

representació suprauniversitaria (Ponència de l'Oriol Rivera qui va explicar què 

és, com s'organitza, tota la problemàtica, beques equitat, etc.). A part es varen 

fer tallers de lideratge, per millorar les competències, jocs de rol, per analitzar 

la imatge que projectes, la que es té sobre els altres, etc. Aquests tallers han 

demostrat quina és la millor manera d'organitzar un grup nombrós, com s'ha de 

coordinar, etc. El CdE ja ajudat econòmicament igual que la delegació i 

aportacions personals. 

- Després de l'explicació es demana que agradaria que es transmetés la 

informació apresa a les jornades i s'ha fet torn obert d'opinions sobre el que 

s'ha explicat. Es vol fomentar el contacte delegació-delegats. 
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3. Presentació de la proposta de modificació del reglament de funcionament de la 

DAEC. 

Abans hi havia tres delegacions i es varen unificar en una per això es va fer un nou 

reglament. Després de dos anys de funcionament, la manera de treballar i organitzar-

nos ha canviat molt, per això s’ha trobat necessari modificar el reglament de 

funcionament.  

Per això el curs passat es va modificar i actualitzar la normativa. S'explica el 

funcionament de la Delegació (assemblees). 

Es visualitza el reglament i s'explica les modificacions. Algunes de les modificacions 

s'expliquen específicament com és la nova forma d'elegir el delegat de centre i el seu 

equip, les noves obligacions del tresorer, etc. 

Finalment com es complia el quòrum requerit per aprovar la modificació es procedeix 

a votar la modificació de la normativa. La normativa s'aprova amb 20 vots a favor, 2 en 

blanc i cap en contra. Aquest resultat es passarà a la Junta d'Escola perquè l'aprovi. 

 

4. Documentació curs 15-16. Llibre d’actes i Memòria d’Activitats 

La documentació que s'exposa és el llibre d'actes i la Memòria d'activitats. Ambdós 

documents s'han de tenir, no només per la transparència de la Delegació, sinó perquè 

se'ns requereixen. S'explica que aquests documents es poden veure al racó de la 

transparència del web de la DAEC. 

El Llibre d'actes és un recull de les actes de les reunions del curs anterior. El seu 

objectiu és tenir constància de les decisions preses. 

La Memòria d'Activitats és un recull dels esdeveniments organitzats en el curs anterior. 

És útil per a saber quines activitats es varen dur a terme. 

 

5. Eleccions a Delegat de Centre. Votació. 

La Sara González es presenta com a candidata a Delegada de Centre. La modificació de 

la normativa ja aprovada especifica que s'ha de presentar juntament amb el seu equip. 

Per això la Sara presenta el seu equip, que són: La Paula Santandreu com a secretària, 

el David Lerin com a tresorer, l'Aejandro Botella com a coordinador de GEOP, la Blanca 

Puche, com a coordinadora de GEC. 

S'explica que hi ha dues persones addicionals dins l’equip. L'Elvira Garcia com a 

coordinadora d'activitats i l'Alejandro Ramos com a relacions institucionals (explica 
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que s'ha creat aquest càrrec perquè els contactes que s'han fet durant el seu mandat, 

no es perdin) 

Es procedeix a les votacions. Els resultats són 21 vots a favor, 2 en blanc i 0 en contra . 

S'aprova el resultat per una unanimitat 

 

6. Projecte pel curs 2016-2017 

S'explica que aquest nou curs es volen seguir oferint els mateixos serveis que 

actualment els quals són: 

- Representació de l'estudiantat. Es seguirà formant part com a representant 

dels estudiants en els diferents òrgans de govern de l’Escola. 

- Revisió d'exàmens, resolució de problemes puntuals, etc. 

- Biblioteca d'apunts 

- Lloguer de material per als estudiants d'Enginyeria Geològica. 

- Associacions. El Xollo, actualment no hi ha gaires membres actius, però es vol 

reviscolar. Altres associacions com IAESTE o  AUTCOOP, es vol evitar que 

segueixin en decreixements. S'explica com volem reviure-les, amb projectes de 

difusió com el butlletí informatiu. 

- Comissió d'ajunts a projectes(CAP): ajuts econòmiques a associacions o a grups 

d'alumnes amb projectes concrets. 

- Crear espais on es puguin donar a conèixer les associacions: com la Jornada 

d'Escola o el Dia Cultural. 

- Activitats i sortides: La Baells i cofinançar les sortides de GEG. 

 

7. Estat de tresoreria i previsió de despeses per al curs 16-17 

S'explica que respecte a l'any passat el matalàs econòmic de la Delegació s'ha 

incrementat. 

Amb l'Excel de la delegació s'ha explicat on ha anat els diners durant el curs passat. 

S'explica perquè hem comprat un ordinador. Entre altres coses que es pugui utilitzar 

per als alumnes. 

S'explica les previsions econòmiques del curs 2016-2017 

 

8. Torn obert. 

L'Elvira explica que s’està fent un vídeo promocional de l’escola. Demana voluntaris 

per fer de figurant als vídeos de promoció de la UPC. 
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Es demana, per part dels delegats, si es pot passar el PowerPoint ensenyat a la reunió 

per explicar als companys de classe que s'ha dit. S'explica que tot el material estarà al 

web de la Delegació 

Lluís Albert demana que els delegats es coneguin entre ells i millorar la relació entre 

delegats, per facilitar la seva tasca conjunta. 

Amb la darrera intervenció es dóna per acabat el primer ple del curs 2016-17 de la 

Delegació. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre      La Secretària 

 

 

Sara González                       Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
  

Lloc:   Edifici Omega, despatx 001, Campus Nord 

Dia: 11 d’octubre de 2016  

Hora: De 14 h. a 15:30h.  

Número de sessió: 002 DAEC 15/16 
 

Assistents 
Lluís Albert Diego Huelin 

Alejandro Botella David Lerin 

Arnau Comajoan Raul Moreno 

Carles Cortijo Blanca Puche 

Desirée Díez Alejandro Ramos 

Víctor Enrech Neus Rojas 

Karen Fornés Paula Santandreu 

Axel García Pablo Sanz 

Elvira García Oriol Vimes 

Sara González  

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Activitats. 

- Xocolatada 

- Visita a la Baells 

3. Jornades de formació: resum, comptes i publicitat 

4. Nou equip directiu- Federació Camins 

5. Col·laboracions 

a. CETOP- Congrés d’enginyeria municipal 

b. Ferrovial 

c. SAP2000 

6. Tàndems de treball 

7. Language Partnership – Salsa’m 
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8. Torn obert 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S'aprova per consens. 

2.  Activitats 

a. Xocolatada 

Es proposa fer una xocolatada pròximament. S'explica que és una activitat molt bona 

de fer, amb la finalitat de donar-nos a conèixer. Com ja s’ha fet en altres edicions es 

treballarà amb el bar de Camins, que ens cedeix l’espai i ens proporciona la xocolata 

desfeta. Els companys de delegació portaran pastissos. 

Es demana als membres, quin dia i hora es vol fer l'activitat. Tothom està d'acord que 

s'hauria de fer al matí, ja que és quan més estudiants hi ha pel Campus. Entre tots es 

decideix que s'ha de fer a finals d'Octubre o principis de Novembre. 

Es proposa que, ja que s'organitza la xocolatada que es faci per promocionar una altra 

activitat, com les inscripcions a la Sortida de la Baells, alguna activitat de CALIU o que 

coincideixi amb un dimecres durant els quals Futur Civil organitza xerrades 

d'empreses. 

 

Finalment els organitzadors de la xocolatada seran el Carles i el Víctor. 

 

b. Visita a la Baells 

La Sortida a la Baells és una activitat que es fa cada any, en la que primer es visita 

l'estació d'aforament d’Olván i després el Pantà de la Baells. Aquesta sortida va dirigida 

a tots els estudiants, però sobretot està pensada pels estudiants de 3r, 4t i Màster, 

atès que ja han donat assignatures d’aigua. Les places són limitades.  

S’han proposat dues possibles dates (14/10 i 18/11) i moltes altres de possibles 

consultant els calendaris d’exàmens del GEC, GEOP i GEG. No es va poder consultar el 

calendari del MECCP perquè encara no l’hem rebut. Actualment,  SENER, l'empresa 

amb qui s’organitza l’activitat, encara no ha respost. La primera data és aquest mateix 

divendres i es pensa que és molt just per organitzar i fe publicitat entre els estudiants. 

 

Finalment es decideix que, perquè no torni a passar que la data s'acosta i la Delegació 

no ha fet publicitat, donat que el dia no és definitiu, es pensa en començar a fer 

publicitat per les xarxes socials sense especificar el dia, simplement posant que 

pròximament s'informarà de la data. La responsable de fer la publicitat serà na 

Desirée, encarregada de les xarxes socials. 
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3. Jornades de formació: resum, comptes i publicitat 

Després del cap de setmana de les Jornades de Formació, es demana als participants 

que redactin un informe personal sobre que els va semblar, i que aquest l'enviïn al mail 

personal de l'Alejandro. L'Alejandro s'encarregarà de fer un informe, el qual presentarà 

a direcció d'Escola i a un professor de Project Management, qui ens donarà la seva 

opinió al respecte. 

A més a més aquest feedback servirà per millorar les Jornades futures, donat que així 

es sabrà com es va viure des del punt de vista dels participants. 

A part de l'informe que redactarà l'Alejandro, es farà publicitat a les Xarxes socials, 

sobre el que vàrem fer. 

Els encarregats de recopilar la informació i treballar-la seran l'Alejandro Ramos i 

l'Elvira. 

Finalment, s'explica que, gràcies a l’abonament voluntari que varen fer els participants, 

el cap de setmana, ha generat un benefici de 30 €. 

 

4. Nou equip directiu- Federació Camins. 

Després de les eleccions, ja ha començat el mandat del nou Director d'Escola. A la 

Delegació li agradaria reunir-se amb diferents membres del nou equip directiu. La Sara 

comenta els temes bàsics que es volen tractar i demana que si algú vol afegir més 

temes per parlar amb la nova directiva, es facin arribar a la Permanent. A més a més, 

es demanarà la mateixa pregunta a les associacions, per saber si tenen res a comentar 

amb l'Escola (l'Elvira i el Lluís s'encarregaran del contacte amb les associacions). 

A la Delegació, li preocupa qui serà l'encarregat del contacte amb les associacions, els 

convenis de pràctiques, etc; atès a què els subdirectors encara no s’han anomenat ni 

s’han definit les seves funcions concretes. S'explica que fins que no es defineixin 

oficialment, la Delegació treballarà amb Climent Molins, el qual ha estat el responsable 

fins a les eleccions. 

 

El Lluís comenta que no entén per què ens hem d'ocupar nosaltres de comentar els 

temes importants al nou equip directiu, quan això ho hauria de fer la persona a qui 

substitueix. S'explica que la informació que es traspassa és molta i per això les coses 

que ens preocupen a les delegacions s'expliquen molt per sobre, i per això nosaltres hi 

hem d'incidir. 
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Per altra banda, una reunió prioritària que es vol fer és amb el Cap d’Estudis de GEG 

per parlar del mal estat del Grau, així com sobre els calendaris d'exàmens i sobre el 

possible canvi de la normativa del grau, donat que és l'única que no coincideix amb les 

de la resta de l'Escola. 

 

5. Col·laboracions 

a. CETOP- Congrés d’enginyeria municipal 

Els dies 20 i 21 d'Octubre, els CETOP organitza el III Congrés d'Enginyeria Municipal. El 

col·legi ha convidat a alguns membres de l'Escola perquè hi puguin assistir. Finalment 

hi assistiran la Sara, el Lerin i la Paula. 

A part d'anar-hi es farà difusió del Congrés, tant per què s’inscrigui la gent, com per 

explicar que s’està parlant. Posteriorment també es redactarà un escrit explicant que 

es va fer i es publicarà al nostre web, per tal de fer publicitat de l'esdeveniment. 

 

b. SAP2000 

La Delegació, atès a què ja tenia contacte amb l'empresa va proposar organitzar un 

curs. L'organització d'aquest curs està aturada de moment però no es creu que origini 

cap problema per realitzar-ho més endavant. La Delegació utilitzarà els espais de 

l'Escola perquè es realitzi l'activitat. 

 

6. Tàndems de treball 

S'explica que actualment hi ha molt pocs tàndems que estiguin actius, per això es 

procedeix a repassar un per un cada tàndem per després valorar si s'haurien de 

modificar o directament refer de nou. 

 

 Alejandro Ramos i Desirée → Tàndem encarregat de la difusió. Ha funcionat 

correctament. 

 Emeka i Chaimae → El tàndem de tresoreria no va funcionar des del 

començament, per motius personals dels participants, però tot i així s’han fet 

algunes tasques. 

 Blanca i Judith → El tàndem inicialment funcionava, però la tasca no es va 

acabar per dificultats d’horari durant l’estiu. 

 Sara i Paula → El tàndem de secretaria ha funcionat i funciona molt bé. 

 Lerin i Diego → Aquesta parella funciona però es comenta que s'ha de seguir 

treballant. 
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 Botella i Arnau → El treball es va començar però no s'ha acabat, donat que la 

biblioteca d'apunts no s'ha ampliat ni s'ha actualitzat, però s’ha reorganitzat. 

 Guillermo, Miguel, Karen i Oriol → El tàndem no ha començat a treballar, i és 

una tasca bastant urgent i per això aquesta tasca se li ha assignat al Becari. 

 Alberto i Neus → És un tàndem que no s'ha reunit, ni ha treballat. 

 Carles i Noe → Aquest tàndem s'encarregaven de la neteja i inventari del 

despatx, i la tasca està feta. 

 Elvira i Lluís → Aquest tàndem s'encarregava de contactar amb les associacions. 

Aquesta parella vol fer un altre butlletí que informi quines associacions hi ha a 

l'Escola, qui són, què fan i on es troben. El tàndem funciona.  

 Claudia, Victor i Adrià → Aquest tàndem es va fer a darrera hora, ha treballat 

molt bé, ja que es varen encarregar de fer la guia adreçada als estudiants de 

primer, la qual va sortir molt bé i ha estat molt útil. 

 

Finalment, es pensa en refer els tàndems, sabent com han treballat els anteriors, però 

conservant, l'estructura de membre antic i membre nouvingut. 

 

7. Language Partnership – Salsa’m. 

Aquests cursos passats, la Delegació organitzava una activitat per a relacionar 

estudiants de l’Escola i incomings, el Languatge Partnership. L'any passat sorgí un 

programa del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, Salsa’m la finalitat del qual 

era organitzat activitats en les quals participessin els estudiants de la UPC i els 

estudiants d'Erasmus. Fou per aquesta coincidència d’objectius que el Languatge 

Partnership, va deixar de funcionar. 

 Aquest any, l’Elvira ha proposat reformar el Language Partnership per tal d’organitzar 

activitats complementàries i/o conjuntes entre els dos programes.  

L'Elvira com a responsable d'aquesta activitat informa la resta de membres sobre què 

es vol fer i com. A més a més demana si algú s'apunta a donar-li un cop de mà, per 

crear aquestes noves activitats complementàries amb el Salsa'm. Un exemple és 

projectar pel·lícules en VOSE. A part d'aquesta idea, se'n volen organitzar més, però 

encara no se sap quines. 

S'explica que la idea de cooperar amb Salsa'm, serà beneficiós tant per la Delegació 

com per Salsa'm, ja que la Delegació pot enganxar estudiants de l’Escola i SALSA’M 

donar-nos la difusió entre molts Erasmus. Alhora ells es beneficiarien perquè la gent de 

l’Escola els coneixeria més. 
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Alguns membres de la Delegació expressen que no entenen per què la Delegació s'ha 

d'involucrar amb el Salsa'm organitzant activitats. En aquest dubte se'ls respon que la 

Delegació, té dificultats per fer-se publicitat i que cooperar amb l'associació ens farà 

donar a conèixer, tant amb els estudiants de l'Escola que participen en el Salsa'm com 

amb els Erasmus. 

L'Elvira ha pensat que si aquesta cooperació tingués un nom aferradís i a més a més 

amb significat, fer publicitat seria més fàcil i eficaç. En primeres es proposar "Caliu", les 

sigles de la qual volen dir Conjunt Activitats Lúdiques per a la Internacionalització 

Universitària. 

Finalment el Carles s'ofereix a ajudar a l'Elvira per organitzar aquestes activitats. 

8. Torn obert 

CEEICCP (Sectorial de Camins): S'explica que abans la Delegació participava en la 
Sectorial de Camins (és a dir la "delegació de les delegacions a escala estatal"), però 
donat que no agradava com es treballava, la DAEC, va deixar de participar activament.  
Actualment hi ha bona relació, però no hi participem. La Sara comenta que actualment 
treballen una mica millor, però encara deixa molt a desitjar. Per això, es demana 
l'opinió a la resta de membres. Es comenta, que ara per ara només seria una pèrdua de 
diners, i la Delegació no en té cap benefici. Tot i això, es pensa que no s'hauria de 
perdre el contacte. Finalment es decideix que no hi haurà una persona dedicada a 
mantenir el contacte entre el CEEICCP i la Delegació, sinó que el mail de contacte serà 
l'oficial de la Delegació i que totes les decisions es prendran en assemblea. 

 

Orles 16-17: Per altra banda, quatre empreses que s'encarreguen de fer les orles, han 

vingut per oferir els seus serveis. Orlimarc, n'és una de les empreses, i és amb la que 

s'ha treballat fins ara. Amb aquesta empresa hi ha bona relació i es treballa molt bé. 

Per això es decideix seguir treballant amb ells aquest curs. 

 

Acte de reconeixement al premi a la Trajectòria Docent: Finalment, la Sara, l'Alejandro 

Ramos, el Raul i l'Axel, han assistit a l'acta de reconeixement a l'Antoni Gens, per la 

seva trajectòria docent. La Delegació fou qui el va presentar, i el professor ens va fer 

menció, en el seu discurs d'agraïment. 

 

S'anuncia que l'Axel Garcia, serà el nou membre de la Comissió Permanent, amb el 

càrrec de coordinador d'Enginyeria Geològiques. La resta de membres de la Delegació 

opina que aquesta nova incorporació és molt positiva. 
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Signatura i vistiplau: 

El Delegat de Centre La Secretària 

Alejandro Ramos Sara González 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –Assemblea General  
 

Lloc: Edifici Omega, despatx 001, Campus Nord 

Dia: 8 de novembre de 2016 

Hora: de 14h. a 16h.  

Número de sessió: 03 DAEC 16/17 
 

Assistents 
Alejandro Botella Diego Huelin 

Carles Cortijo David Lerin 

Desirée Díez Arnau Masclans 

Chaimae El Madi Blanca Puche 

Victor Enrech Alejandro Ramos 

Karen Fornés Neus Rojas 

Axel García Paula Santandreu 

Elvira García Pablo Sanz 

Sara González Oriol Vimes 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Actualització de les activitats. 

a. Xocolatada 

b. Visita a la Baells 

c. CALIU 

d. ISTRAM 

e. SAP2000 

3. Eleccions DECA. 

4. Renovació material informàtic: funcionament i presentacions 

5. Represa dels tàndems de treball. 
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6. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

L’acta de l’última reunió s’ha enviat aquest mateix matí, i per això s’esperarà a la 

següent assemblea per aprovar-la, atès a què la resta de membres no l’han pogut 

llegir. 

2. Actualització de les activitats. 

a. Xocolatada. 

El Carles com a responsable de l’activitat va fer un Excel per organitzar qui podria estar 

a la taula de la xocolatada, segons la disponibilitat de cada membre. Tot i que l’Excel 

s’ha penjat al Trello, hi ha gent que encara no l’ha omplert, i per això demana que en 

poder es miri. 

Per altra banda, s’explica que la previsió per demà de pastissos és entre 6 i 7, segons el 

que s’han anat confirmant. Es comenta que és una quantitat adequada pel nombre de 

persones que s’esperen. Es demana que individualment, es faci publicitat als companys 

de classe, per donar a conèixer aquesta activitat, i incrementar el nombre de 

participants. 

La Sara avui ha parlat amb la Vanessa del bar de Camins per coordinar-se. 

Finalment s’especifica que l’hora de convocatòria és a les 7:45h davant el bar de 

Camins. 

b. Visita a la Baells 

Durant la darrera reunió es va comentar les dates per realitzar la sortida a la Baells 

(explicat que s’havien decidit mirant la disponibilitat dels alumnes de 3r i 4t). Una de 

les dates proposades és demà, i com és lògic es descarta. La següent possible data 

acordada amb SENER és el febrer. La Delegació ha enviat un correu a l’empresa i 

s’espera resposta, per saber si tirar endavant la sortida en aquesta darrera data. 

S’explica que el que preocupa és que si es du a terme pel febrer, es superposi amb el 

curs de SAP2000, que també s’organitza el febrer. Finalment es decideix a esperar que 

SENER contesti el correu. 

c. CALIU 

L’Elvira com a responsable de l’activitat fa un petit resum sobre de què tracta CALIU, 

pels nouvinguts 
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La primera activitat organitzada per CALIU, fou una tarda de cinema en versió original, 

la qual es va dur a terme la setmana passada. Es considera que el resultat no va ser 

gaire positiu, atès a la falta de participants. Es comenta que possibles raons per la mala 

resposta per part dels estudiants podria ser la coincidència amb la setmana d’exàmens 

d’GEOP i/o la poca publicitat i difusió que es va fer. 

L’Elvira explica que li hauria agradat comptar amb la participació de més membres de 

la Delegació en quant a fer difusió a les xarxes socials, ja que molt pocs ho feren. Tot i 

això, els que sí que s’implicaren ja estan planejant futures activitats. S’ha pensat, que 

una bona idea seria fer activitats que involucressin a la resta d’associacions de l’Escola 

de Camins, per aquesta manera atreure més estudiants i a la vegada fer difusió de les 

associacions de l’Escola.  

d. ISTRAM 

S’explica que la Delegació ha rebut un correu de l’empresa responsable d’ISTRAM, en 

el qual es demana si durant aquest curs es vol organitzar algun curs. La Sara demana a 

la resta de membres que n’opinen veient com varen funcionar els cursos l’any passat i 

la càrrega de feina que té la DAEC. La Neus proposa realitzar una enquesta sobre que 

demanen els alumnes, així podríem assegurar la participació en els cursos que 

organitzéssim ( fet que ens va fallar l’any passat, atès a què vàrem oferir un curs en el 

qual molt posa gent es va inscriure). Una altra idea, per part del Carles, és avaluar els 

participants de l’any passat, de tal manera saber si tenim estudiants suficients per 

oferir el curs avançat ( ja que és preferible haver cursat primer el bàsic). Amb tot això, 

es decideix entre tots que es farà una enquesta per idear quina és la millor oferta. 

Per altra banda, l’A. Ramos explica que en el correu que ens ha fet arribar l’empresa, 

es comenta que els preus dels cursos es mantenen respecte a l’any passat. En aquest 

mateix correu, l’empresa explica que diferents alumnes s’han posat en contacte amb 

ells demanat informació en respecte als cursos. Ens interessaria que l’empresa ens 

facilites la informació d’aquests alumnes perquè d’aquesta forma la Delegació es 

posaria en contacte amb ells, i facilitar-li la informació en ser definitiva. 

La Sara expressa la preocupació sobre la superposició amb la visita a la Baells, el curs 

ISTRAM i el curs de SAP200. Comenta que bona part dels participants, estaran 

interessats amb la resta d’activitats i no seria bona idea que coincideixin o que es 

duguin a terme en un període de curs breu, ja que és bastant despesa econòmica 

individual. 
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Finalment es decideix que es realitzarà l’enquesta per avaluar l’oferta ( tot i que ja 

s’espera que la principal demanda sigui del cus bàsic) i que el curs s’organitzarà o per 

Setmana Santa o per final de curs. 

3. Eleccions DECA. 

S’explica que la setmana passada es va presentar la candidatura conjunta de la 

Delegació per les eleccions dels DECA. Les eleccions es duran a terme dia 15 de 

novembre, tot i que a partir d’avui ja es pot sol·licitar el vot anticipat enviant un correu 

al secretari del departament. 

Es demana que es faci difusió entre els companys de classe, ja que ens interessa 

augmentar la participació de l’estudiantat. Per això, es farà publicitat pel Facebook i es 

farà una penjada de cartells a les aules. La Neus exposa que, ja que els cartells aquesta 

mateixa tarda ja s’esperen que estiguin impresos, demà durant la xocolatada, en les 

hores on hi ha molta gent a la taula, s’aprofiti perquè una part vagi a penjar cartells a 

les aules.  

4. Renovació material informàtic: funcionament i presentacions 

La Delegació té un ordinador nou, el qual s’ha comprat per peces i el becari s’ha 

encarregat de muntar-lo. Aquest està equipat amb tot un seguit de programes 

informàtics d’interès pels estudiants. Aquests programes s’aniran actualitzant, i 

s’afegiran, en el cas en què se sol·liciti algun altre.S’especifica que es vol fer una taula 

d’accés a l’ordinador per esclarir quan i qui l’utilitza. 

A més a més, s’ha enviat un correu informatiu a les associacions, per explicar que s’ha 

creat un usuari a l’ordinador per cada una d’elles, on podran transferir totes les dades 

que vulguin. 

5. Represa dels tàndems de treball. 

Com ja es va xerrar a la darrera reunió, els tàndems de l’any passat s’han de refer, per 

adaptar-los a les noves tasques i als nous membres. S’explica que les tasques que 

s’assignaran per aquest curs seran més especifiques que les que es varen repartir l’any 

passat. Més endavant, s’enviarà un document on s’especificarà qui s’encarrega de 

cada tasca i a què es refereix cada tasca. Abans de fer el document s’ha d’avaluar i 

consensuar quines tasques es necessiten fer. 

Tot i això es comenta, que alguns tàndems, com secretaria i tresoreria es mantindrà, ja 

què la seva tasca és constant. 
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L’A. Ramons demana que si algú té una inquietud concreta, que informi  a la 

permanent i s’intentarà adaptar. S’explica que la finalitat dels tàndems no és només 

distribuir tasques de la DAEC, sinó també fomentar la relació entre els membres.  

6. Torn Obert. 

L’A. Botella explica que la Sectorial ha enviat un correu, on se’l convida a participar en 

la tercera reunió. L’A.Botella demana si es vol que demani, comenti o sol·liciti res de 

part de la Delegació. Finalment es decideix que s’exigirà documentació i les actes així 

com ordres del dia. 

L’A. Ramos, a partir de l’activitat de les Jornades de Formació, organitzarà un taller 

sobre com redactar un bon currículum. Per això s’ha fet un Doodle de participació, per 

decidir una data que vagi bé a la majoria. Tot i això, durant la reunió, es passa un paper 

on voluntàriament els membres qui vulguin participar s’apuntin. 

L’Elvira demana informació sobre l’estat de l’informe de les Jornades de Formació.  A 

més demana si seria possible fer unes “micro-jornades” d’una tarda, per esclarir temes 

bàsics, que es van tractant. En el que fa referència a les “micro-jornades”, no hi ha cap 

problema, però que si s’organitza serà d’aquí a uns mesos. L’A. Ramos explica que, pel 

que fa a l’informe, es redactarà més endavant (segon quadrimestre).  

Fa dues setmanes es va dur a terme l’assemblea del Campus Nord, i l’A. Botella hi va 

assistir com a representant de la Delegació. Explica que a part d’ell ningú es va 

presentar.  

EL 17 de novembre, el CdE ha convocat una manifestació amb motiu de la defensa de 

la Universitat Pública. 

L’Elvira demana si algú està interessat a organitzar la Jornada d’Escola d’aquest curs. 

L’Arnau, la Desirée, la Neus i el Diego es presenten voluntaris. 

La Paula explica que per demà Futur Civil ha organitzat una xerrada sobre consultoria 

estratègica, per mà de Mckinsey. 

El CdE, ha ofert tres beques. L’Oriol demana informació i l’A. Ramos especifica que 

estaran obertes fins dia 12 de Novembre. 

Per acabar, la Sara explica que en el següent Ple del CdE, es farà la votació de la nova 

normativa del CdE, i és necessari que algú hi vagi. En el cas que ningú hi pugui anar, es 

sol·licitarà el vot anticipat. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General  
 

Lloc:  Edifici Omega 001, Campus Nord 

Dia: Dimarts 29 de novembre de 2016 

Hora: De14 h. a 16 h.  

Número de sessió: 004 DAEC 16/17 
 

Assistents 
 

Lluís Albert Diego Huelin 

Alejandro Botella David Lerin 

Arnau Comajoan Arnau Masclans 

Carles Cortijo Raul Moreno 

Desirée Díez Alejandro Ramos 

Marta Fernández Neus Rojas 

Karen Fornés Paula Santandreu 

Àxel García Pablo Sanz 

Elvira Garcia Oriol Vimes 

Sara González  

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior ( s’adjuntarà tant la de l’última reunió com la de 

l’anterior més endavant) 

2.  Temes i reunions tractades des de l’última reunió 

a. CdE: grups de treball, temes tractats en els últims plens i beques 

finalistes 

b. Consell Docent 

c. CAI 

d. Reunions amb el nou equip Directiu 

e. Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant 

f. Sopar de Nadal 

3. Actualització d’activitats 
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a. CALIU 

b. ISTRAM 

c. SAP2000 

d. Orles 

e. Visita dels alumnes de la University of British Columbia 

4. Tàndems de treball 

5. Jornades 

6. Torn Obert. 
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1. Aprovació de l’acta anterior ( s’adjuntarà tant la de l’última reunió com la de 

l’anterior més endavant) 

L'acta de l'últim dia s'aprova amb les modificacions que s'han anant suggerint. Es 
comenta que hi ha hagut un error i l'acta que es va passar va ser l'Acta 01 i no l'Acta 
02 com hauria de ser. La Paula s'excusa i informa que enviarà l'acta corresponent a 
tots els membres. 

 

2.  Temes i reunions tractades des de l’última reunió 

a. CdE: grups de treball, temes tractats en els últims plens i beques finalistes 

 Grups de treball 

- T-estudiant. 

Aquest grup de treball s’encarregaria de realitzar un estudi sobre la mobilitat 
universitària, on es recolliria quin cost afegit suposa pels estudiants el transport públic. 
Una possible solució seria la creació d’una t-estudiant. L'A. Ramos explica en què 
consisteix, és a dir, una targeta de transport públic, per l'ús dels estudiants universitaris. 
Aquest estudi està en procès, i per això s'informa la resta de membres, que si algú està 
interessat, es pot incorporar al grup de treball del CdE. 
S'explica que estaria bé, que algú amb coneixements tècnics en la matèria de transports, 

ajudàs en aquest grup de treball, atès a què, com a estudiants de l'Escola de Camins 

tenim més coneixements al respecte 

- Revista. 

El CdE, ha creat un grup de treball, el qual s'encarrega de la creació d'una revista en 
l'entorn UPC. Aquesta revista s'espera que el curs que ve, per això ara és quan s'ha de 
fer. La revista ja està estructurada i organitzada però ara es cerca gents que estigui 
interessada en generar contingut, editar-lo i maquetar-lo.  
Se sap que cada centre tendrà un espai reservat (aproximat d'unes quatre cares) per 
publicar el material referent a la seva delegació. 
De moment, els responsables, són els membres de la delegació d'Informàtica. 

- Doc Departaments. 

Un tercer projecte que du a terme el CdE és la redacció d'un document on s'explica la 
situació que viuen els departaments de les facultats a l'hora de convocar i fer eleccions 
(carències, opacitat, etc.). En finalitzar-lo es vol portar a la Consell de Govern. 
Actualment el grup de treball encarregat està format per la Sara i l'Elvira de la DAEC i un 

tercer estudiant d'Informàtica. 
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 Beques 

El CdE ha creat tres beques de 10 h setmanals, pel mes de desembre (40 hores totals), 
destinades a tres persones diferents per dur a terme tres treballs diferents. Aquestes 
tres beques funcionaran com a prova pilot per un futur. 

- Pràctiques 

L'Encarregat d'aquesta beca, ha de realitzar un informe de l'estat dels convenis de 
pràctiques. La finalitat d'aquest és la corroboració del compliment de les condicions 
pactades i si no és així, saber exactament què és el que es deixa de fer. A més a més, 
com que per cada centre les condicions son diferents, es vol determinar exactament 
quines són per centre. Per tal d'originar un diagnòstic real, per part dels estudiants, es 
realitzaran a més a més enquestes als alumnes que es trobin en cursant les pràctiques. 
Atès a què en algunes titulacions de l'Escola de Camins hi ha pràctiques obligatòries, el 
compliment dels convenis ens influeix directament, pel que, seria beneficiós que els 
alumnes de camins partissipessin aportant informació. 
 

- Copisteria 

El responsable d'aquesta beca, generarà un informe on s'explicarà l'estat del conveni de 
la UPC amb l'empresa responsable de les copisteries. Es comprovarà que els preus i les 
condicions siguin les mateixes a una facultat que a una altra. 
Els estudiants de l’Escola de Camins no usem els serveis de  Cànon (l'empresa que té el 

conveni amb la UPC). 

- Gràfic 

L'objectiu d'aquesta tercera beca és la generació de material gràfic. La persona que durà 
a terme aquesta beca estarà a disposició de totes les delegacions. S'ha concretat que 
treballarà per ordre d'arribada. 
Finalment els membres que varen assistir al darrer Ple del CdE donen la seva opinió 

personal sobre com va anar. L'A. Botella explica el funcionament del taller en el que es 

va participar, sobre qualitat docent 

b. Consell Docent 

Previ a la reunió que va convocar el Consell Docent, la Delegació va preparar un manifest 
sobre el futur del Grau en Enginyeria Geològiques s'especificava les problemàtiques 
estructurals i propostes de possibles solucions  del GEG que es detectaven i que es 
considera que poden ser causants i/o agravants de la situació crítica en la que es troba 
el grau.. Durant la reunió és varen crear dues comissions. 
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c. CAI 

L’Escola ha de presentar un informe de seguiment de centre (ISC) i per això ha creat una 
comissió redactora, la qual s’encarreguen de fer aquest document, que s’ha d’aprovar a 
la CAI. Finalment, si és aprovat es puja a la Comissió Permanent de la Junta d’Escola. 
L'Elvira, l'Àxel i l'A. Ramos participen com a representants dels alumnes en la CAI. 
També es va comentar el mal redactat del document de treball, és a dir, els documents 
de qualitat interna. En aquesta, hi ha reflectit que GEOP té becaris de mentoria pels 
estudiants de primer, quan aquests són els becaris de les assignatures. En el cas en què 
els alumnes de primer tenguessin aquest recurs, se n'ha fet poquíssima difusió, ja que 
ni els estudiants ni la Delegació sabia de la seva existència. 
Els membres de la DAEC, que hi varen participar expliquen que la informació amb la qual 
treballaven estava completament obsoleta. Com a exemple, expliquen que en el 
document es parlava de les tres delegacions (les quals ja no existeixen donat que s'han 
unificat en una) i explicava que la tasca única de Futur Civil era organitzar el fòrum 
d'empreses (quan avui en dia s'encarreguen de diverses activitats al llarg del curs). Totes 
aquestes desactualitzacions s'han informat i s'actualitzarà. 
L'Àxel, explica a la resta de membres algunes de les errades del document, com són: el 
TFG és 12 crèdits no 9, l'extensió de les explicacions de cada assignatura és molt diferent 
(és a dir, algunes assignatures estan explicades en molta profunditat i algunes només 
superficialment), no hi ha res que faci referència al percentatge de personal docent que 
hi ha a l'Escola, entre d'altes. 
 
Atès a què la Delegacions exposava tantes queixes respecte al mal funcionament de 
l'Escola, el Director va comentar que no li havien arribat i per això va suggerir que la 
Delegació fes un document on totes quedassin reflectides. Respecte a aquest últim 
document l'Elvira apunta que si es fa, es necessitarà participació plena dels estudiants. 
Per facilitar aquesta tasca, es farà un Drive(es farà arribar per correu l'enllaç per editar) 
perquè tothom que hi estigui interessat hi pugui participar. En aquest es deixarà per 
escrit totes les incidències i desactualitzacions. De la mateixa manera s'informarà als 
delegats perquè donin un cop de mà o ajudin a fer difusió, però per tenir un ventall més 
ampli s'espera que es participi individualment. 
A més a més es va parlar del treball que es vol fer per intentar crear vincles amb la resta 
de màsters de l'Escola, ja que a afectes pràctics, només el MECCP, és l'única que té 
representació en els diferents òrgans de govern. 
 

d. Reunions amb el nou equip Directiu 

- Pedro Diez (Director de l’Escola de Camins) 
La Permanent es va reunir amb el nou director, per tal de posar-nos al dia sobre el 
funcionament de l'Escola, així com el del teixit associatiu actual i les inquietuds dels 
membres de la DAEC sobre alguns aspectes de l’Escola. 

- Eva Oller ( Cap d’estudis de GEOP i GEC) 
La Blanca com a coordinadora de GEC, explica que s'ha reunit amb l'Eva Oller, la cap 
d'estudis de GEC. En aquesta reunió es va explicar qui serien els nous coordinadors de 
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cursos, donat a què hi ha hagut canvis respecte al curs passat. A més a més, es va 
informar sobre l'estat de les associacions de l'Escola, sobre la Delegació i respecte als 
convenis de mobilitat. L'Eva va explicar que ella és l'encarregada dels convenis de 
pràctiques de GEC i GEOP, el Climent portarà els de MECCP i el Hurlimann els de GEG, 
és a dir cada cap d'estudis s'encarregarà dels convenis, però en el cas que n'hi hagin de 
nous els portarà el Director. 

- Marcel Hurlimann (Cal d’estudis de GEG) 
L'Àxel, com a coordinador de GEG, explica com va anar la reunió amb el cap d'estudis de 
GEG, Hurlimann. Es va parlar de l'estat crític del grau i sobre el fet que la UPC es plantegi 
el seu tancament. En resposta a la UPC, l'Escola ha decidit fer un exercici fort de 
publicitat a cara el curs que ve. En el cas en què no funcionin les mesures per salvar el 
grau, una altra possibilitat és la formació d'un nou grau, amb un nou pla d'estudis, però 
sense atribucions, donat a què la facultat de Manresa ja en dona. 
 

 

e. Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant 

En aquesta es va xerrar sobre el buc d'assaig, ja que aquesta sala de la Casa de l'Estudiant 
la gestiona una persona que no pertany a la universitat. Es va especificar que la situació 
actual és opaca i inusual, i per això s'ha d'intervenir. En primer lloc, és va contactar amb 
la persona responsable i es va concretar un dia per fer una reunió. Atès a què la 
normativa especifica que per fer ús de l'edifici has de pertanya a una associació o a una 
de les delegacions, una possible alternativa és que aquesta persona s'incorporés a una 
associació ja formada, per evitar tots els tràmits de crear una nova associació. 
Finalment, l'Arnau, s'ofereix, a participar en les reunions sobre la gestió de la sala 
d'assaig i a donar un cop de mà en aquest tema. 

 

f. Sopar de Nadal 

Enguany s'ha proposat fer un Sopar de Nadal de la DAEC. L'Elvira com a responsable 
d'activitats proposa que a més de fer un sopar, que sigui un dinar i que es faci en acabar 
exàmens, el 23 de desembre. La proposta és, dinar al Bar de Camins al reservat, de menú 
que costaria uns 15 € per cap. Els interessats hauran de confirmar uns dies abans. 
Per altra banda, durant el dinar es vol dur a terme un amic invisible, però amb la norma 
que el regal sigui una tassa que costi entre 5 i 15 €. Amb aquestes activitats es vol fer 
més pinya. 

 

3. Actualització d’activitats 

a. CALIU 

Com a responsable de CALIU, l'Elvira posa al dia a la resta de membres sobre l'estat de 
l'activitat. S'explica que la tarda de cinema no va funcionar bé, però que ja s'estan 
organitzant noves activitats pel segon quadrimestre (gener aproximadament). A més a 
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més per no perdre la continuïtat s'ha pensat organitzar una activitat dirigida als 
membres de la Delegació, per tal d’assegurar la participació, però oberta a tothom que 
vulgui afegir-s’hi. 

 

b. ISTRAM 

Per saber aproximadament el nombre d'assistents i en quines dates aniria millor, s'ha 
fet una enquesta sobre disponibilitat. En aquesta només es demana si s'està interessat 
a fer el curs, i en ser així en quines d'entre les proposades es podria realitzar. Ja que a la 
darrera reunió es va decidir que no es faria el curs avançat donat a què el curs passat no 
va tenir molta acollida, enguany ni s'oferirà. Per altra banda s'ha observat que el curs 
està pensat per fer-se en cinc dies, però mirant el calendari els estudiants no tenen de 
cap setmana amb cinc dies lectius seguits disponibles (sense exàmens, classes, 
pràctiques o sortides), i per això, l'A. Ramos s'encarregarà de parlar amb l'empresa i 
sol·licitar si el curs es pot fer amb tres dies. 
Es farà difusió de l'enquesta per les xarxes social. 

c. SAP2000 

Està previst que es dugi a terme del 23 al 27 de gener, quan els graus ja no tenen 
exàmens . El preu en principi serien uns  100 € pels estudiants +IVA i segurament es doni 
una llicència per un any, de la mateixa manera que es fa amb ISTRAM. La Delegació ja 
ha reservat les aules per les dates explicades. 

 

d. Orles 

S'explica que ja s'ha fet la primera sessió de fotos pels participants a les orles, i que demà 
es farà la següent. 
Amb els grups de participants en les orles de GEOP, GEC i MECCP no hi ha cap problema. 
Pel que fa a GEG, no hi ha gent suficient per fer una orla, per això es proposa determinar 
un nombre mínim d'estudiants per orla. Es demana saber el nombre exacte de 
participants d'aquest curs, i s’acorda que es faci l’orla si ells així ho volen, ja que es 
considera que han poder fer-ho igual que la resta d’estudiants de l’Escola. 

 

e. Visita dels alumnes de la University of British Columbia 

L'Àxel explica que es varen posar en contacte amb la DAEC, un grup d'alumnes de la 
University of British Columbia de Canadà, qui estan organitzant el viatge de final de 
titulació per Espanya. Estaran a Barcelona tres dies, i ens demanen ajuda per visitar 
diverses obres. S'ha proposat veure entre altres la tuneladora de la Línia 9 del metro. 
S'explica que s'ha de parlar amb la Generalitat per quadrar els dies. 
Es proposa que un grup reduït d'estudiants (en places equitatives per a cada grau 
interessat) participin en aquestes sortides. La data prevista és el 10 de febrer. 
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4. Tàndems de treball 

Com es va dir a l’anterior reunió, Els tàndems de treball de l'any passat han quedat 
obsolets. Durant la reunió es passa el document amb la proposta d'actualització dels 
tàndems. 
Els tàndems són: 

 Sara-Desirée → difusió: donar veu a totes les activitats que fa la Delegació i 
d'altres que poden ser interessants per a l'alumnat de l'Escola, portar les XXSS 

 Emeka-Chaimae (Lerin) → Tresoreria: Elaborar documents relacionats amb la 
gestió de la tresoreria. 

 Paula. Arnau C. (Sara) → Revisar documentació antiga i elaborar la planificació 
del curs, amb la gestió i les propostes corresponents. 

 Lerin-Diego (A. Ramos) → Convocatòria d'Ajuts a Projectes. 
 Àxel. Lluís (Elvira) → Butlletí informatiu 
 A. Ramos- Karen → Reorganitzar el Dropbox i fer un llistat d'empreses. 
 Neus-Marta (Blanca) → Gestionar el Web de la DAEC. 
 Elvira-Pablo (A. Botella) → CALIU 
 Raul-Pol (Àxel) → Revisió dels apunts. 
 Carles-Victor (Paula) → Revisió i emmagatzemant de de la documentació del disc 

dur. 
 A. Botella- Arnau M.* (Sara) → Agenda 
 Blanca- Adrià* (Sara) → Comunicació interna. 

Les persones noves o que es sap que estan molt enfeinades no s'han inclòs. 
La informació més extensa sobre els tàndems es pot trobar al document "Dinàmica de 
treball" 
Es demana a tothom la confirmació que la proposta sembla correcte. 

 

5. Jornades 

El Diego com encarregat de l'organització del Dia Cultural, explica que s'ha de demanar 
els permisos a l'ajuntament i s'havia pensat tenir la documentació necessària abans del 
dia 15 de desembre. El Diego treballarà juntament amb la Desirée, l'Arnau, la Neus. 
Es demanen suggeriments d'activitats. Es diu que qui tingui alguna idea la posi al Trello. 
Es demanar qui vol participar en l'organització i l'A. Ramos, A. Botella, Lerin, l'Àxel, la 
Desirée i la Paula s'ofereixen en el cas de les Jornades d'Escola i la Karen, el Diego, 
l'Arnau, la Desirée i l'A. Botella en el Dia Cultural. 

 

6. Torn Obert. 

L'A. Botella explica que fa anys s'organitzava un viatge d'Obres. Proposa que enguany 
per final de curs es recuperi aquesta tradició organitzant un viatge per Espanya visitant 
obres característiques de cada grau. De moment el viatge està pensat pels membres de 
la Delegació. 
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Es comenta que durant la setmana l'Emeka va portar al despatx dos estudiants els què 
fan participar al Concurs d’Espais Vius (que organitza Coordinació de Campus) en una 
assignatura; per demanar propostes sobre que fer a la plaça de les Constel·lacions. 
Diferents membres proposen menjadors coberts, escenari, posar vegetació, una cistella 
de bàsquet, taules de ping-pong. Es diu que si algú té més propostes que s'enviïn a la 
Delegació. 
 
La Karen informa que la setmana passada Ferrovial va venir a fer una xerrada a l'Escola 
organitzada per Futur Civil. Donat això, ofereix que si per la Jornada d'Escola es 
necessiten ponents, el seu germà treballa a Ferrovial. L'A. Ramos agraeix l'oferta a la 
Karen i diu que es tendrà en compte per un futur. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega 001, Campus Nord 

Dia: 14 de desembre del 2016 

Hora: de 14h. a 16h. 

Número de sessió: 005 DAEC 16/17 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella David Lerin 

Arnau Comajoan Arnau Masclans 

Carles Cortijo Raul Moreno 

Victor Enrech Emeka Okpala 

Marta Fernández 

Karen Fornés 

Àxel Garcia 

Sara González 

Diego Huelin 

Blanca Puche 

Alejandro Ramos 

Neus Rojas 

Paula Santandreu 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior i de la 002 

2.  Tenes actuals als Òrgans de Govern i a la DAEC 

● CdE: debat sobre la qualitat docent, ple de dia 14. 

● Claustre Universitari 20/12 

● DAEC: document d’incidències. Incidències enquestes 

3. Actualització d’activitats 
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● CALIU 

● ISTRAM 

● SAP2000 

4. Jornades d’Escola 

5. Dia Cultural 

6. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior i de la 002 

Després d’alguns canvis suggerits s’aprova l’acta 004 i l’acta 002. 

 

2.  Tenes actuals als Òrgans de Govern i a la DAEC 

● CdE: debat sobre la qualitat docent, ple de dia 14. 

S'explica que aquest proper dissabte ( 14 de desembre) hi haurà un ple del CdE a les 10 

del matí a Terassa. En aquest ple s'aprovaran les beques destinades a les delegacions. 

A més a més es parlarà de l'informe sobre la qualitat de la docència ( el què es va 

redacta en base al treball de l'equip de treball que es reuní dissabte passat). L'informe 

de qualitat de la docència es portarà al Consell de Govern i al Claustre. 

Es comenta el funcionament del grup de treball de la qualitat de la docència reunit 

dissabte passat. Aquest es va fer en forma de debat. Alguns dels temes que es varen 

tractar foren les matrícules quadrimestrals, el nombre d'alumnes per classe, la 

metodologia docent, etc. Finalment es va concloure, que ara per ara la metodologia 

docent és molt rígida, molt generalitzada, agradaria més feedback professor-alumne. 

S'espera que en el ple hi hagui debat sobre les beques destinades a les delegacions. 

Un altre punt en l'ordre del dia és el posicionament estatal de CREUP exposat en el " 

Pacto Nacional por la Educación". Agradaria que algun membre de la delegació hi 

participes en representació de Camins. 

Tot i així, perquè tothom tengui l'ordre del dia a mà, la Sara comenta que tornarà a 

reenviar la convocatòria a la reunió del CdE. 

Per acabar amb aquest punt, s'aclareix que l'estructura de govern del CdE ha canviat. 

Els càrrecs s'han especificat millor, creant coordinador extern, coordinador inter, 

tresorer coordinador universitari..... ????? 

● Claustre Universitari 20/12 

En el Claustre universitari del 20 de desembre s'exposarà el document sobre la 

qualitat docent per part del CdE, a més d'altres temes sobre el funcionament 

de la UPC. 

Per altra banda es renovaran les vacants pel Consell de Govern. N'A. Ramos 

comenta que ell es presentarà. 

Finalment s'explica que el claustre és obert a tothom que hi vulgui assistir (com 

a convidat) i a més a més es pot veure en streaming. Els interessats en assistir 

que contactin amb la permanent. 
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● DAEC: document d’incidències. Incidències enquestes 

La Delegació farà un document on s'explicarà les incidències. En aquest 

s'exposarà que en les enquestes de professor alguns professors no apareixen. 

En el cas que algun membre noti alguna falta a l'hora de respondre l'enquesta 

es demana que ho notifiqui al Trello. 

Referent a les enquestes de professorat es comenta la poca participació que hi 

ha hagut fins aleshores. Es comenta que alguns alumnes ha notificat a la 

Delegació problemes amb el format de la plana web (com per exemple que no 

deixa posar comentaris). 

 

En el document d'incidències, alguns delegats ja han començat a descriure el 

mal funcionament o les queixes referents al seu curs. Com a exemple s'explica 

la incidència generalitzada afegida al document pels estudiants de màster on 

s'explica el mal funcionament del màster i lo descuidat que el tenen els 

coordinadors. 

Es torna a fer èmfasi que és un document obert on tothom hi pot participar, no 

només els delegats. 

 

3. Actualització d’activitats 

● CALIU 

L'equip que s'encarrega de l'organització de CALIU, explica que des de la darrera 

reunió s'han reunit vàries vegades. En aquestes reunions s'ha analitzat com va 

funcionar l'activitat dels jocs de taula (el que va sortir bé, el que no i com es pot 

millorar la pròxima vegada). 

S'explica a la resta de membres de la Delegació que es té pensat organitzar una 

benvinguda pels estudiants d'Erasmus. Fins ara, ja s'ha fet una pluja d'idees i s'està 

treballant en els resultats. 

Es recorda a tothom que CALIU forma part de la Delegació, i per això tothom n'és 

responsable, no només els tàndems. Per això la tasca d'aportar idees, participar i 

ajudar a la difusió recau sobre tothom. 

Finalment en Carles, explica que potser seria bona idea fer una xocolatada en l'època 

d'exàmens, ja que tothom és al Campus (estudiant o fent els finals) i fa fred. 

● Visita Canadà. 
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L'Àxel com a responsable d'aquesta activitat informa de l'estat d'aquesta. Ara per ara 

s'ha enviat un correu als responsables de la Universitat de Canadà per saber quanta 

gent vendrà. LA proposta inicial són 30 places, de les quals 16 són pels visitants i la 

resta es distribuiran 2 de curs i grau. 

En el cas que hagués places sobrants, serien lliures però complint els requisits. Els 

requisits obligatoris per obtenir la plaça són tenir el B2 acreditat (s'haurà d'adjuntar en 

la sol·licitud), està matriculat en un curs d'una temàtica semblant. Si el nombre 

d'inscrits supera el nombre de places, entre els alumnes que reuneixin tots els requisits 

s'atorgarà la plaça per sorteig. Per si aquest fos el cas, l'Àxel redactarà una proposta on 

especificarà quins cursos seran requisit. Es pensa en tercer i quart de les tres 

titulacions, els estudiants d'un màster relacionat amb la temàtica (com per exemple 

màster del terreny) o estudiants que estiguin cursant o ja hagin cursat les assignatures 

de Geotècnia (GEOP), mecànica de sols (GEC i GEG), etc. Per demostrar que s'estan 

cursant s'haurà d'adjuntar la matricula en la inscripció. 

Es proposa que algunes places vagin destinades a professors. 

L'Àxel explica que es demana bon nivell d'anglès, ja que el que es vol és que 

s'interactuï amb els estudiants de Canadà. A part d'això, no se sap si la visita es farà en 

anglès. L'Àxel comenta que ho demanarà. 

Durant l'explicació, els estudiants de GEG se n'adonen que a tercer fan la mateixa visita 

en una assignatura. Per això es decideix que aquells que ja hi hagin anat o hi vagin en 

aquest curs no tindran accés a plaça, ja que no es troba correcte que un alumne hi vagi 

dues vegades, mentre que uns altres no hi vagin cap. 

 

Finalment es farà un Google Forms per facilitar la tasca d'inscripció. 

 

● ISTRAM 

S'explica que la Desirée com a responsable de les xarxes socials publicarà l'enquesta de 

ISTRAM. S'espera màxima difusió. Ja que ara hi haurà el període d'exàmens finals, es 

proposa en tancar-la a mitjans de gener quan tothom ja hagi acabat. 

Finalment s'explica que pel tema de la disposició d'aules per setmana santa no hi 

haurà cap problema. 
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● SAP2000 

L'A. Ramos com a responsable de l'organització del curs SAP2000, explica que 

l'empresa ens ha oferit unes altres dates, tot i que s'han rebutjat. Per altra banda, ens 

demanen enquestes per saber la demanda que tindrà el curs. Es comenta que, si es fan 

les enquestes seran molt senzilles (si es participa o no), donat que el temps és molt 

reduït. 

El preu final són 100€ més IVA. 

S'informa que l'aula es reservarà la primera setmana del segon quadrimestre (entre dia 

23- 27) 

Per tal de fer difusió, es posarà tota la informació a les xarxes socials. 

● Congrés de l’aigua de Catalunya 

Aquest curs es durà a terme el congrés de l'aigua de Catalunya. S'informa que hi haurà 

quatre places disponibles pels estudiants de Camins. 

S'explica que una d'aquestes places es reservarà per una estudiant, qui va ser la que va 

suggerir proposar a la Delegació en conta amb els organitzadors del congrés. 

Es demanarà als alumnes qui ocupin les places, que facin una petita notícia, 

informativa sobre que es fa en aquell congrés. 

Les places s'atorgaran mitjançant un concurs (de les tres sobrant dues a concurs obert 

entre tots els estudiants de camins i una a concurs entre els membres de la Delegació 

per assegurar que algú faci la notícia). 

● Copa de Nadal 

El CETOP, com cada any organitza la copa de Nadal. Com a representació de 

l'estudiantat el Diego i l'A. Botella hi anaren. 

El Diego comenta que va estar molt bé, ja que pogueren xerrar amb els professionals 

del sector, qui els hi donaren el seu punt de vista professional. A més a més, explica 

que la DAEC és coneguda entre els participants de l'esdeveniment. 

Per altra banda, l'A. Botella explica que va parlar amb el Xavier Font del Degà del 

CETOP. Entre altres coses es va parlar sobre el viatge d'obres públiques. 

L'A. Botella demana qui s'ofereix a ajudar a organitzar-ho. L'A. Ramos, l'Àxel, el Lerin, 

el Diego i la Marta s'ofereixen voluntaris. 

Finalment els dos coincideixen que l'ambient de l'esdeveniment era molt optimista en 

lo referent al sector. 
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4. Jornades d’Escola 

S'explica com va ser l'organització de l'any passat, és a dir al matí, primer xerrades de 

tres ponents diferents de GEG, seguit per la xerrada de la generalitat. Després del 

coffee break, hi hagué les xerrades del tres col·legis professionals, i finalment es deixà 

temps per visitar els expositors. A la tarda, s'organitzaren diferents tallers de les 

associacions de l'Escola. 

Es demana als membres que durant Nadal es vagi pensat propostes per tractar-les en 

gener, 

La Paula, s'encarregarà de fer una targeta a Trello especifica per les Jornades d'Escola. 

 

5. Dia Cultural 

El Diego com a responsable de la documentació del Dia Cultural explica com ho du ara 

per ara. A més suggereix que algun dels nous membres l'ajudin. L'Arnau i el Víctor es 

presenten voluntaris. 

Es pensa en llogar inflables pel dia cultural. El Lerin té informació útil sobre aquest 

tema i explica que la penjarà al Trello, perquè en Diego en tingui accés. 

Tothom està d'acord que pel que fa a les activitats, els concurs de flams s'ha de 

mantenir perquè juntament amb el concurs de ponts va ser el que va tenir més èxit. Es 

fa una pluja d'idees sobre possibles cucanyes i finalment es proposen: bear pong, 

l'activitat duta a terme per l'associació de xinesos,"hundir la fota", etc. 

Es comenta que pel que fa al concurs de ponts, per aquesta edició, s'haurien d'esclarir 

les directrius, ja que l'any passat va haver-hi un conjunt d'errades. 

També es demana que la cervesa que es vengui no sigui marca Moritz sinó Estrella. 

Com ja es va fer l'any passat, es proposa tornar a fer una camiseta del Dia Cultural. 

Aquesta proposta es posarà al Trello, per seguir treballant al respecte. 

 

6. Torn obert 

El divendres 23 de desembre es farà el dinar de Nadal de la delegació. Es proposa 

convidar a professors, però després de debatre-ho entre tots els assistents es decideix 

que no es farà. 

Per altra banda, s'informa que un conjunt d'estudiants de GEG estan intentant crear 

una associació de festes. Encara no se sap gaire sobre el respecte, però s'anirà 

informant. 
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La Sara ensenya a la resta de membres el cartell editable que ha fet el becari de gràfic 

del CdE, per les xocolatades. Agrada molt a la resta de membres, i es suggereixen 

alguns petits canvis, com canvi de color de les lletres per poder-ho llegir millor i el preu 

més gran. S'informarà dels canvis al becari. 

La Neus com a estudiant del màster de Camins, exposa una problemàtica amb un 

professor que es bota el calendari acadèmic. Explica que ha posat l'examen de 

l'assignatura quan ja ha acabat el curs. Es decideix que s'informarà el cap d'estudis. Tot 

i això, es comenta que com tots els estudiants d'aquella classe n'estan a favor, si ningú 

està en contra, no hi hauria d'haver cap problema al respecte. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega 001 

Dia: dimecres 18 de gener de 2017 

Hora: de 12h. a 14h. 

Número de sessió: 006 DAEC 16/17 

Assistents 
 

Carles Cortijo 

Victor Enrech 

Adrian Galvan 

Sara González 

Diego Huelin 

David Lerin 

Raul Moreno 

Emeka Okpala 

Neus Rojas  

Paula Santandreu 

 

  

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

2.  Actualizació de les activitats 

○ Curs de SAP2000 

○ Sortida a la Baells 

○ Visita a la L9 

○ Curs d’ISTRAM 

○ CALIU 

3. Jornades d’Escola i Dia Cultural 

4. Bques de la DAEC pel Q2 
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5. Ple del Consell de l’Estudiantat del 21/01 

6. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

L’acta de la reunió anterior s’aprova per concens. 

2.  Actualització de les activitats 

○ Curs de SAP200 

El curs es durà a terme la  setmana que ve, de dilluns a divendres. S’explica que estem 

a l’espera que l’empresa ens enviï la llista d’inscrits tot i que s’espera que es superin els 

30 inscrits.  

S’ha xerrat amb el Cap d’Estudis del Màster de Camins i s’ha arribat a l’acord que amb 

el curs es donara un ECTs de reconeixement. 

○ Sortida a la Baells 

Tot i que el marge de temps és molt reduït, la sortida es farà dia 2 de febrer. A partir 

d’avui s’obriran les inscripcions i es farà difusió per les xarxes social. S’espera que 

divendres ja es tingui un nombre orientatiu d’inscrits. La llista d’inscrits definitiva, amb 

els DNI, s’ha d’enviar dilluns a l’Agència Catalana de l’Aigua,  que és l’empresa que 

enguany s’encarrega de la visita. 

El Lerin serà el responsable de la contractació de l’autobús per la sortida. Es comenta 

que s’hauria de fer avui per anar bé amb els tempos. A més per no tenir cap problema 

a l’hora de la contractació del bus, el nombre màxim d’inscrits hauria de ser 25 

persones. 

Es demana fer màxima difusió per part de tots els membres. No hi ha requisits per 

anar-hi, per això les places es donaran per ordre d’arribada. Els alumnes que tinguin 

plaça hauran de deixar una fiança de 5 €, que s’haurà de donar en mà al despatx de la 

DAEC o fer un ingrés a la caixa. 

○ Visita a la L9. 

La visita està prevista pel 20 de febrer. L’Àxel com a responsable de l’activitat explica 

que les inscripcions ja estan obertes i es tancaran el 6 de febrer. Ara per ara ja hi ha 

aproximadament 17 inscrits, tot i que s’espera que tothom que n’estigui interessat 

tingui places. 

Com ja s’ha dit en altres reunions es recorda que els estudiants d’aquí tenen 16 places, 

sense comptar amb la plaça reservada del professor. Encara no s’ha informat als 

professors de la temàtica que disposen duna plaça, però es farà en breus. 
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Es recorda que per tenir plaça s’ha d’acreditar l’anglès, ja que un dels objectius de la 

sortida és interactuar amb els estudiants de Canadà. L’Àxel està cercant algú que pugui 

fer la presentació i l’explicació en anglès. 

El Raul, com a becari, és qui tramitarà les inscripcions. 

○ Curs d’ISTRAM 

Abans d’obrir les inscripcions es va fer un qüestionari, on es proposaven tres possibles 

dates per fer el curs. Al qüestionari han contestat 23 persones i la data més votada és 

durant setmana santa. Atès a què els estudiants de GEOP no tenen exàmens ni abans 

ni després d’aquestes dates, que és la més votada i la que té més possibilitats de tenir 

més inscrits es decideix que és la més adient. 

Es decideix que s’han d’obrir les inscripcions el abans possibles. S’espera una 

assistència d’entre 20 i 30 persones. 

○ CALIU 

Atès a què el responsable d’aquesta activitat ni cap dels que col·laboren en 

l’organització han pogut assistir a l’assemblea no s’ha comentat aquest punt. 

3. Jornades d’Escola i Dia Cultural 

○ Jornades d’Escola 

Pel dia de les Jornades d’Escola ja s’ha sol·licitat la Sala d’Actes per tot el matí ( de 8h a 

14h). 

S’espera que més endavant es comenci a reunir el grup encarregat d’organitzar aquest 

dia per encaixar els esdeveniments. 

 

○ Dia Cultural 

El Diego com a responsable de l’activitat explica que ja ha fet l’informe que s’ha 

d’entregar a l’Ajuntament. Comenta que anem un poc tard, però que s’espera que 

s’accepti. 

Per altra banda, s’ha de parlar amb coordinació de Campus, per sol·licitar que una 

empresa externa sigui qui faci el certificat de l’endoll. 

S’espera que a la pròxima reunió ja es comenci a organitzar en si el Dia Cultural i les 

activitats que hi volem fer. 

 

4. Beques de la DAEC pel Q2 
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El CdE ha posat a la nostra disposició 30h setmanals durant 4 mesos 3 becaris. 

Per a la impossibilitat que aquest curs els becaris comencessin al febrer, s’ha pensat en 

fer 40h setmanals durant 3 mesos 4 becaris. Les beques es repartiran: 

● Beca de Delegat de Centre (12.5h setmanals) : renovarà la Sara 

● Beca d’atenció (12.5h setmanals): la Delegació no tindrà becari d’atenció 

durant el mes de febrer, i seran els membres de la delegació qui s’encarregaran 

d’aquest servei. 

● Beca web (10h setmanals): la persona que disposi d’aquesta beca s’encarregarà 

d’actualitzar la web. 

● Beca d’ordinador (5h setmanals): la persona que tingui aquesta beca s’ocuparà 

d’organitzar els horaris d’ús del nou ordinador del despatx que en el segon 

quadrimestre es posarà a disposició dels estudiants. A més a més, serà el 

responsable de tenir l’usuari públic endreçat i els programes al dia. S’ha decidit 

que si aquesta beca no es troba útil, s’utilitzarà de suport a la beca d’atenció. 

 

5. Ple del Consell de l’Estudiantat del 21/01 

Aquest dissabte 21 hi ha Ple del CdE a les 10h a la Sala Màster de Campus Nord. En 

l’ordre del dia, està la renovació dels 5 Coordinadors i els 4 membres de la Comissió 

Permanent. 

En la convocatòria d’aquesta assemblea, la Paula, l’Àxel, l’A. Botella i l’A. Ramos ja 

varen informar a la resta de membres que havien presentat candidatura. La Paula es 

presenta com a Coordinadora i la resta es presenten com a membres de la Comissió 

Permanent. 

L’Emeka, qui fins ara ha estat Coordinador, explica que no renovarà candidatura, ni es 

presentarà com a membre de la Comissió Permanent, com si ha fet l’A. Ramos. 

S’explica que per a presentar candidatura, uns dels documents que s’han de presentar 

és l’acreditació per part de la Delegació. Tots els membres presents estan d’acord en 

acreditar els 5 candidats. 

Es recorda que com a delegació, dissabte la DAEC tenim dos bots, a més dels vots dels 

Claustrals. Per això s’anima que com a mínim dos membres de la Delegació hi 

assisteixin. El Lerin i la Paula diuen que hi aniran. 

 

A part de les eleccions, en el Ple també es tractarà el tema de beques per les 

delegacions i les pràctiques d’empresa. 

 

6. Torn Obert 
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Fent referència a la pràctica que l’Arnau va compartir a la resta de membres, el Diego 

diu que aquest tipus d’ofertes no són gens acceptables. Es comenta que com que és 

una entitat pública la normativa UPC és diferent.  Entre tots es decideix que en la 

propera Junta d’Escola presentar una queixa de part de la Delegació, en contra 

d’aquest tipus de propostes. 

Seguint amb aquest tema l’Àxel explica que pels estudiants de GEG, la UPC quasi no 

treu ofertes a la borsa de pràctiques. 

 

El Carles en la darrera reunió ja explicar que un professor havia posat un examen de 

Màster fora del calendari acadèmic. Durant aquesta setmana amb l’ajuda de la Blanca, 

han parlat amb el professor responsable i els hi ha explicat que s’ha pensat a fer així 

perquè l’altra opció era fer tres exàmens amb un mateix dia. Atès a què tots els 

estudiants matriculats estan d’acord amb aquest canvi es durà a terme. 

 

La Claudia, qui ara està estudiant a la Ecole Centrale de París, ha proposat fer un estudi 

des de la Delegació sobre els plans d’estudis de l’Escola de Camins i de les escoles 

d’enginya de França. Aquest estudi es vol fer des del punt de vista dels estudiants i el 

motiu és que l’Escola de Camins té tendència a emmirallar-se amb les escoles 

franceses, tot i no saber si el seu model és aplicable (fer dobles diplomes).  

Tothom està d’acord que aquest estudi portarà molta feina però s’espera que sigui de 

gran utilitat pel futur model d’Escola. La Claudia serà la responsable de fer la part 

francesa i ara només queda buscar qui s’encarregarà de fer la part catalana. Aquesta 

decisió s’ha decidit que es prendrà més endavant.  

La Sara recorda que després d’aquesta assemblea es durà a terme una reunió amb 

l’Ignació Valero per xerrar de la vida cultural de la Universitat, així com del segon Ple 

de la Delegació d’aquest curs dimecres que ve. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –  Ple 
 

Lloc:  Campus Nord 

Dia: Dimecres 25 de gener de 2017 

Hora: de 12 h. a 14 h. 

Número de sessió: 02 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Desirée Diez 

Marta Fernández Karen Fornés 

Axel García Sara González 

Diego Huelin Arnau Masclans 

Xavier Bricullé Paula Santandreu 

Blanca Puche Neus Rojas 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple del curs 16-17 

2.  Informe de la Comissió Permanent 

3. Canvis en la composició de la Comissió Permanent 

4. Estat de tresoreria i pressupost per l’any 2017 

5. Situació de les beques de Delegació 

6. Activitats del Q2 
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7. Torn obert. 
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1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple del curs 16-17 

S’explica que no ha arribat l’acta a tothom, ja que s’ha enviat a membres, no a google 

group del ple. 

2.  Informe de la Comissió Permanent 

S’ha retremés per les xarxes el iii congrés enginyeria municipal ( Sara lerin i Paula 

Santandreu). 

Ajut a projectes, s’explica que és, qui l’ha acceptat, a qui se li ha donat i perquè ( 

intercamins i promoció). S’explica que les CAP en un futur no només seràn per les assos 

en un futur. 

● Xocolatades: se n’han fet 1 que coincidien amb les eleccions del DECA 

● reunió amb els nous membres de l’equip directiu. Director, secretari, cap 

d’estudis, per posar al dia, cap on volem que  és treballi quines preocupacions.  

● Problemàtica sala assaig. A l’omega hi ha una sala d’assaig amb equipament. La 

gestió era opaca. S’intenta regularitzar. Els que ho duien no eran del campus ni 

estudiants. No se sap que feien amb els diners ni quins preus ni res. Ens hem 

reunit amb ells a trevés de la Casa de l’estudiants i hem fet propostes. s’afagiran 

a l’associació tècnic de só per així esclair. S’haurà de fer seguiment. 

● S’ha creat Caliu per substituir language ja que Salsa’m es menjava les seves 

activitats. El seu objectiu és “ajuntar-nos” amb els estudiants erasmus. De 

moment s’ha fet un cineforum i una tarda de jocs de taula. De moment s’ha 

funcionat pel boca-boca. 

● S’ha col·laborat amb empreses com ferrovial, mckinsey. 

● Sap2000 : l’escola ha fet un pacte amb l’empresa per utilitzat el programa. El curs 

es da aquesta setmana i nosaltres el gestionem. Preu assequible. 

● Consell Docent (GEG): document fet per la delegació on recull les 

problemàtiques de GEG on s’aporten idees per millorar. Promoció interna ( com 

pactar més estudiants, com fer que la gent no surti del grau, que els estudiants 

es sentin còmodes). Gestió interna ( Gestió per part de l’escola, millor visió dels 

estudiants). Es segueix treballant per fer-lo més atractiu. 

● Modificació i aprovació de la normativa de màster. Es va aprovar quan els 

estudiants ja havien començat les classes i fins i tot ja havien començat els 

exàmens. S’ha intentat fora èxit ficar les recuperacions. 
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Com fem cada any: 

● Contacte amb associacions 

● Resolució de problemàtiques 

 

3. Canvis en la composició de la Comissió Permanent 

GEG Erasmus obligatori. El Lerin ha de marxar. Es farà el relleu ara per evitar el salt 

generacional. Ja han treballat junts altres vegades. S’accepta que el Diego digui el 

tresorer. Ningú en contra. S’aprova. 

4. Estat de tresoreria i pressupost per l’any 2017 

Els pressupostos van per anys no per cursos.  

L’any passat es va fer 

En vermell el que s’ha sobrepassat a lo previst i en verd el que no s’ha arribat. S’ha 

superat en copisteria, fungibles, les CAP, informàtica, compres extraordinàries. 

S’explica les sortides de GEG, l’ajuda econòmica que fa la Delegació. 

Només OP i Civil va fer Pas i per això sobra el referent GEG. 

Informàtica: nou ordinador, ja que el que teníem no serveix. S’ha comprat una targeta 

gràfica pels programes específics dels diferents graus. 

Amb els diners sobrants s’ha comprat la bibliografia bàsica que és necessita a les 3 

carreres. 

El que no es pot justificar a l’Escola 

Es va voler fer el curs avançat d’ISTRAM i no va haver suficients inscrits. Varen tenir 

pèrdues de 26€. 

Si l’escola no ens hages perdonat l’extintor hagués sortit negatiu. 

Jornades d’Escoles: activitats obertes. 

Jornades de formació, guanyarem 30€. Les CAP del CdE ens va dona una subvenció de 

750€ més el pagament de cada individu pagues 15€. 
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Cara al 2017 

● S’augmenta el pressupost per copisteria ja que es vol augmentar els apunts de 

màster.8 biblioteca d’apunts) 

● Les CAP es volen fer més obertes, no només a assos per això s’ha pujat a 500€. 

● Jornades s’ha rebaixat ja que cara l’any passat es el que va costar. 

● El dia Cultural es rebaixa el preu justificable contrastant amb el de curs passat. 

● Informàtica; es destina una partida a millorar el hardware del nou ordinador ( 

pantalla, ratolí, teclat, etc.) 

● Baells: a l’anterior JE ens varen dir que tenim accés a passar el cost directament 

per escola per la partida escola, ja que és una sortida educativa. 

 

El pressupost no està, es farà a la següent JE. Ens han dit extraoficialment que tindrem 

la mateix partida que l’any passat. S’espera que sigui així. Tot i així mentre que el valor 

total sigui el mateix la distribució interna transversal ( cara a l’exterior). 

Part no justificable 

● ISTRAM : hem pactat el mateix preu cara el pròxim any. En aquest curs si que ens 

arrisquem. 

● Dia cultural : espera el cost aproximadament al que vam gastar el curs passat. 

● Jornades d’Escola : activitats educatives, no hi ha gaire cost. 

● Jocs Florals : es vol reprendre l’activitat. El diners van destinats als premis. 

 

5. Situació de les beques de Delegació 

Beques de la Dele venen del CdE. El CdE ho rep del govern. La beca és per donar suport 

a les activitats a les delegacions. Les beques s’han decidit otorgant una puntuació a cada 

activitat que fa una delegació. És a dir com més activitats més hores de beques. 

El CdE se li ha incrementat el pressupost de beques. La dele ara pot tenir quatre. Les 

beques enguany per maltempos seran en 3 mesos però més hores, per assolir el mateix 

nombre final. 
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● Becari d’atenció (12.5). Es pacta amb el becari el calendari. Està al despatx i fer 

suport. fer atenció a l’estudiant que tingui dubtes, queixes, préstec d’apunts. 

● Com que el CdE te un becari gràfic a disposició de totes les delegacions, la 

delegació no utilitzarà una beca per això. En canvi la beca serà per reestructura i 

mantenir actualitzada la web de la Delegacions. A més a més es vol traduir la 

web al Castellà i a l’Anglès. 

● Becari ordinador:  ordinador a disposició de l’alumnat. Es necessita una persona 

per el manteniment de l’ordinador i gestió de l’horari. (5h setmanals).En el cas 

que aquest becari es vegi sense feina ajudarà al becari d’atenció. 

Les beques ja estan obertes. Del 3 al 6 es faran les entrevistes. 

 

6. Activitats del Q2 

Activitats de representació 

● Butlletí: bona forma de difondre les activitats de les associacions. 

● Orles: estan en marxa, s’han fet tres seccions de fotos aquest quadrimestre. Problema 

molta gent s’ha inscrit no s’ha presentat a fer la foto. Queda una sessió a l’abril i una al 

maig. Només falten els  professors de civil. 

● Calendaris d’exàmens, es la feina de cada dia. Els calendaris d’exàmens GEOP fet, GEC 

en procés igual que geològiques. Màster estam esperant encara rebre el calendari. 

● Incompliment de les guies docents: Un recull de totes les incidències, de la mala gestió. 

La Desirée explica lo que ha fet en Bateman notes amb DNI i nom. 

La Delegada de centre agraeix a tots els delegats i la resta d’alumnes la ajuda la 

contribució en la informació. 

●  Al Febrer portes obertes de l’escola de camins: Ens han convidat a la Delegació a que 

un estudiant a que s’expliqui que es fan. A acompanyar els alumnes. No se sap qui hi 

anirà però s’està treballant. 

● Queixa sobre per què les administracions públiques ens poden oferir pràctiques a preu 

zero. A partir d’aquesta queixa es va pensar que estaria bé fer una anàlisis de veure en 

quin estat està. Hores de més, o no fer la tasca que toca. etc. Es vol pujar a JE i reclamar 

que no hem de ser els alumnes qui fem això, sino que també es feina de l’escola. El 

fòrum TIC ho porta un vicedegà. Paguem per fer pràctiques a cost zero. 

● Des del CdE, hi ha una beca que investiga que tal estan les pràctiques per els estudiants 

de la UPC i denunciar les malespraxis. 

● Comparació model francès-model UPC: L’escola s’emmiralla al model universitari 
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francès. Però agrada?. Es farà un estudi amb post informe 

● Saló de l’ensenyament : s’han obert i tancat ja les beques. Ens agradaria ajudar a la 

gent a la gent que ha sortit a la beca per saber com estan les coses ara per ara. Les 

modificacions de grau, etc. Actualitzar-ho. 

 

Activitats formatives 

● SAP2000 : s’està fent ara. 

● ISTRAM: durant la setmana santa. 

● Baells les inscripcions tancades la setmana que vé. 

● L9 dia 20 de febrer. Els estudiants de Canadà es posaren en contacte amb nosaltres. 

Hem decidit fer l’activitat juntament amb ells. les inscripcions tancaran dia 6 de febrer. 

Hi ha requisits mínims. Les places son molt limitades. Per garantir la comunicació es 

demana nivell d’anglès i cursar assignatures de l’àmbit. 

● Jornades d’escoles: versió renovades del que es va fer l0any passat. Espera més 

participació ja que l’any passat era el primer any. 

● Congrés de l’aigua de Catalunya: Quatre places. una beca ja està ocupada, ja que 

gracies a ells hem aconseguit les beques. Una de les beques es sortejarà entre membres 

de la delegació per assegurar que algú fa la noticia. Les dues sobrant es trauran a sorteig. 

 

Activitats culturals 

● CALIU: Espera fer un seguits d’activitats. Les dates son aproximades. Poden Sorgir 

noves activitats. s’han posat distribuïdes, s’intentarà col·laborar amb salsa’m 

● Dia Cultural: festa a la plaça amb participació de les associacions. Ara per ara s’està 

pendent dels permisos. 

● Altres: xocolatades, jocs florals, etc. 

 

7. Activitats del Q2 

L’Àxel comenta que el butlletí s’està fent, demana opinió de  la gent que no és de la dele 

sobre el butlletí. 

Es massa seriós. Que sigui més visual, més fotos.  

S’explica que la relació Alumnes-Delegació no es bona. La figura del delegat podria 

ajudar en aquest sentit. 
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L’ Elvira comenta que és podria fer notícia a les xarxes sobre el Ple. 

Volia explicar i que quedi constància el fet d’escanejar cada examen individual i es va 

penjar públic a tots els alumnes de l’assignatura. En aquest es va pujar informació 

sensible. S’ha xerrat ja d’aquest tema amb el Cap d’estudis. 

L’ Àxel comenta que molts d’alumnes no es queixen per por de que la seva nota no es 

vegin repercutides. 

S’explica que l delegació quan tramita una queixa mai posa nom de l’alumna, sempre es 

fa en nom dels “alumnes”. 

Es proposarà al CdE que faci un document, un vídeo un arxiu on s’ensenyi a l’estudiant 

que les enquestes son anònimes i que son dades d’interès. 

Es reconeix que per part dels professors s’ha insistit molt en que es facin les enquestes. 

Projectes espais vius: Des de la Delegació, el CdE i Casal n’estan en contra del concurs 

de projectes. Es diners de veritat, es podria utilitzar per coses més necessaris. UPC va dir 

que no hi havia diners. Els dos alumnes que hi vagin s’hi oposaran. Els volen com a 

membres del jurant, quant el concurs és públic. Qualsevol alumne de la UPC podia 

decidir que es fa a la plaça de les constel·lacions. 

Finalment l’ Elvira  s’acomiada de la Delegació. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre      La Secretària 

 

 

Sara González                       Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega001, Campus Nord 

Dia: Dijous 09 de febrer de 2017 

Hora: de 14h. a 16h. 

Número de sessió: 007 DAEC 16/17 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Diego Huelin 

Arnau Comajoan Arnau Masclans 

Carles Cortijo Emeka Okpala 

Chaimae El Madi Blanca Puche 

Victor Enrech Neus Rojas 

Axel Garcia Paula Santandreu 

Sara González Oriol Vimes 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Temes i reunions tractats des de l’última reunió. 

a. Consell Docent. 

b. Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant 

c. Eleccions a Claustre Universitari 
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d. Jornada de portes Obertes 

3. Actualitzacions d’activitats 

a. Jornada d’Escola 

b. Jocs Florals 

c. Sortida a la L9 

d. CALIU 

e. Xocolatades 

f. SAP2000 

4. Becaris Delegació Q2 

5. Proposta de cicle cultural a l’Escola de Camins 

6. Proposta de temes a tractar amb l’Equip Directiu 

7. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

No s’aprova l’acta anterior ja que no s’ha adjuntat a l’acta. Abans de la pròxima reunió 

es compartirà amb la resta de membres. 

2. Temes i reunions tractats des de l’última reunió. 

a. Consell Docent 

L’Àxel com a coordinador de GEG,  ha estat en contacte amb el Consell Docent. S’està 

treballant amb dues línies. Algunes de les propostes amb les que s’estan treballant 

són, modificació del web, preparar-se el saló de l’ensenyament i fer un vídeo 

promocional.  

L’Àxel explica que avui es reunirà amb l’Associació d’Enginyers Geòlegs. A més a més 

està en contacte amb el Col·legi de Mines. 

Finalment es recorda que no només l’Àxel s’encarrega d’aquest tema sino tots els 

estudiants actius de GEG de la Delegació, com són el Lerin, el Raul i la Marta. 

b. Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant 

La Sara demana a la resta de membres si es coneix el Concurs d’Espais Vius de la UPC. 

s’explica que és un concurs promogut des de Coordinació de Campus Nord, adressat 

als estudiants. El concurs consisteix en presentar un projecte de remodelació de la 

Plaça de les Costel·lacions,. Per assegurar la participació es va fer que a una 

assignatura d’un màster fos obligatòria la presentació d’un projecte. El problema és 

que s’ha contactat amb els estudiants informant que existia aquest concurs i que 

havien de votar, però no s’ha comptat amb ells ni se'ls ha involucrat en el procés. 

Tots els estudiants de la UPC podien votar en aquest concurs, tot i que el projecte 

només afectava al Campus Nord. 

Una de les preocupacions és el pressupost assignat a aquests projectes. El pressupost 

que la UPC reserva pel concurs és de 50.000€. Aquesta xifra a impressionat molt, atès 

què. es pensa que la UPC te altres prioritats en les que invertir diners. Es comenta que 

es bastant indignant que es destinin diners en això, quan l’Edifici Omega té problemes 

estructurals. A més a més el CdE va rebre un correu de part de Coordinació de Campus 

ones demanava dos estudiants ( un coordinador i un representant de Campus Nord) 

per formar part del jurat del concurs. Això ha causat incomoditat ja que el concurs 
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teòricament és públic, doncs perquè és necessari el jurat?. El CdE va rebre resposta de 

que en el cas que els opcions més votades no siguin possibles dur-les a terme, el jurat 

intervengui. 

c. Eleccions a Claustre Universitari 

Pels membres que no saben que  s’explica que el Claustre Universitàri és el màzim 

òrgan de repressentació de la UPC. En formen part tant professors, com PAS i 

estudiants. Aquest òrgan sol ser de debat, ja que és difícil que es treballin aspectes 

concrets amb una quantitat de gent tant gran (vora 300). Tot i així, és de vital 

importància, ja que es tracten temes tan estructurals com la qualitat de la docència, la 

igualtat, etc. 

S’avisa que pel març el Claustre Universitari ha convocat eleccions totals. S’explica que 

el Claustre cada quatre anys fa una renovació. A més ara molts departaments s’han 

fusionat i això ha fet variar el nombre de vacants. Es demana qui  de la Delegació vol es 

vol presentar per formar part del claustre. L’A. Botella i el Diego es presentaran. 

L’elecció és a nivell UPC, però els estudiants només podran votar els candidats de la 

seva Escola. 

d. Jornada de portes Obertes 

La UPC ha organitzat una Jornada de Portes obretes per estudiants de Batxillerat. A 

l’específica de l’Escola de Camins, el Diego i el Raul hi assistiran com a representant 

dels alumnes. Però d’altra banda, es demana una noia que assisteixi a la rabuda al 

Vèrtex. S’explica que s’ha demanat una noia ja que l’altre estudiant es un noi de FME. 

Es proposa que per promosionar GEG hi vagi la Marta. Se li demanarà. 

3. Actualització d’activitats 

a. Jornades d’Escola 

S’informa que els voluntaris per l’organització de les Jornades es reuniren fa unes 

setmanes. Tota l’informació obtinguda de la pluja d’idees s’ha pujat al Trello a 

disposició de tothom.  

L’estructura que s’ha pensat per enguany és, dues ponències al matí seguides d’un 

cofee break i stands conjunts, i després una altre ponència. Per la tarda es vol innovar 

organitzant una taula rodona seguida de d’un o dos workshops ( adecidir). 
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Una de les ponències serà la del professional que porti el Col·legi de Mines, una altra 

d’un professor de l’Escola amb un tema d’investigació d’interés i la tercera 

s’encarregarà l’Associació d’Enginyers Geòlegs. 

Fent referència a la taula rodona, al Trello s’ha penjat la pluja d’idees de possibles 

temes. 

L’Àxel com a Coordinador de GEG, ja està en contacte amb el Col·legi de Mines i per 

això s’encarregarà de parlar amb ells. 

L’Oriol serà l’encarregat de buscar un professor amb un tema d’investigació 

interessant. S’ha pensat amb el treball que du a terme el Climent Molins. 

L’Emeka explica una ponència que es va fer al màster molt interessant i enviarà la 

informació a la Delegació. 

L’Àxel coneix algú qui treballa a l’obre de les Glòries i comenta que potser seria una 

ponència interessant. 

El Lerin s’encarregarà de xerrar amb la Vanesa pel cofee break. 

Es demana algú voluntari de contactar amb les associacions de l’Escola per organitzar 

els Workshops. La Chei es presenta voluntària. Es comenta que l’any passat agradaren 

molt els tallers de CaminsMaker i Dobooku i que hauriem de mirar de tornar a 

contactar amb ells. 

b. Jocs Florals 

Com ja s’havia dit en altres reunions la Delegació vol organitzar per Sant Jordi uns Jocs 

Florals. Ja que per altres temes estàvem en contacte amb el professor Ignacio Valero, li 

hem demanat si ens podria ajudar amb el jurat del concurs. L’Ignacio en ha dit que pot 

contactar amb escriptors per dur a terme aquesta tasca. 

Alguns membres expressen la seva preocupació per la participació dels estudiants en 

aquest tipus d’activitat. 

c. Sortida a la L9 

La sortida ja està organitzada. Ara per ara ja s’han tancat les inscripcions i s’esperà que 

per demà estigui fet el sorteig. 
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d. CALIU 

L’A. Botella com a responsable d’aquesta activitat comenta que la problemàtica més 

gran és la falta de gent. A la vegada comenta la pluja d’idees que es va fer, els resultats 

de la qual estan escrits a la pissarra del despatx. Es demana un altre cop si algú més vol 

ser voluntari per participar en aquesta activitat. L’Arnau Masclans i el Victor es 

presenten voluntaris. 

e. Xocolatades 

Es comenta que ja es hora de fer una altra xocolatada. S’ha pensat en fer-la d’aquí 

dues setmanes i s’intentarà fer coincidir amb alguna activitat de CALIU. Tothom està 

d’acord amb aquesta proposta i es demana un voluntari per l’organització i l’Arnau 

Comajoan es presenta voluntari. 

f. SAP2000 

El curs de SAP2000 s’ha dut a terme aquesta setmana passada, i s’explica que va anar 

força bé. La única problemàtica que sorgí fou que alguns dels participants no estaven 

matriculats a l’Escola, i per tant no tenien accés als ordinadors de l’aula informàtica. 

Tot i així s’arreglà utilitzant els ordinadors personals. 

Per altra banda, se’ns ha demanat fer un curs d’avançat a final de curs, a les tardes (de 

18h a 23h), però s’ha optat per declinar l’oferta. 

4. Becaris Delegació Q2 

La Sara explica que atès a la mala gestió de les beques per al segon quadrimestre per 

part dels seus responsables, els becaris de la Delegació començaran al març. Això 

origina que durant un mes la delegació no tindrà una persona fitxa al despatx. Per 

cobrir aquest servei d’atenció que s’ofereix es proposa que els membres de la 

Delegació siguin qui estiguin al despatx. Per assegurar que durant les principals hores 

hi hagi algú al despatx s’explica que amb l’ajuda d’un Doodle es coordinarà. 

Fent referència als becaris de la DAEC aquest segon quadrimestre, es diu a qui després 

de l’entrevista, ha obtingut la plaça. Per la beca destinada a la web de la Delegació, el 

becari és el Raul Moreno. El becari d’atenció és el Xavier Briculléi finalment la becària 

encarregada de la gestió de l’ordinador és la Bea Ferrando. 
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5. Proposta de cicle cultural a l’Escola de Camins 

Fa unes setmanes la Delegació va rebre un correu del Director de l’Escola i de l’Ignacio 

Valero ( professor de l’Escola) on es feia la proposta d’organitzar un cicle cultural a 

l’Escola. Després de reunir-nos amb ells i valorar la proposta la DAEC ha decidit no 

col·laborar. Tot i així si el projecte segueix endavant i l’Escola el recolza la Delegació 

s’ha compromès a fer difusió. 

6. Proposta de temes a tractar amb l’Equip Directiu 

S’explica que la Comissió Permanent es vol posar en contacte amb l’Equip Directiu de 

l’Escola per tal de fer una reunió. Aquesta reunió es farà la setmana del 20 ( d’aquí 

dues setmanes). Es demana als membres si tenen alguna suggerència de temes que 

s’hagin de tractar en aquesta reunió. Es demana que si fos així, ho comuniqui a la 

Permanent. 

7. Torn obert 

La Sara explica que cada any el Consell Social organitza els premis de qualitat docent. 

El Consell Social és un òrgan de la universitat en el qual hi participen agents externs. La 

finalitat d’aquest òrgan es donar visió social a la universitat. 

El Consell s’ha posat en contacte amb la Delegació perquè proposem alguns candidats 

als premis. En aquests premis hi ha dues modalitats premi a la trajectòria docent i 

premi a la innovació docent. S’explica que l’any passa es proposar el professor Antoni 

Gens i aquest fou guardonat. Es demana una pluja d’idees sobre quins professors de 

l’Escola serien bons candidats. Els resultats són els següents: 

● Trajectòria docent: Maria Angeles Pugví,Lluis Pujades, Juan Pedro Martin Vide, 

Daniel Niñerola, Andres Lopez Pita, Eva Maria Oller, Sebastià Olivella. 

● Iniciativa docent : Rolando Chachon, Nieves  Lantada. 

 

Un altre tema a tractar és el posicionament que farà la Delegació respecte al document de 

governança de CREUP. 

Pels membres que no saben que és, s’explica que vol dir CREUP (Coordinadores de los 

representantes de las universitades pública de España).  
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CREUP està treballant en un document de posicionament de governança referent a la nova llei 

educativa amb la qual el Govern Espanyol està treballant. En el Ple de León ( on hi va assistir la 

Sara i l’A. Ramos) es va començar a treballar en aquest document, però encara no està acabat. 

Ara per ara, el document s’ha enviat al CdE. El CdE ha de decidir si donar suport al 

posicionament o declinar-ho. És per això, que ha posat en contacte amb totes les delegacions 

per demanar la seva opinió al respecte. El Consell ha concretat que si algú està en desacord 

que faci oposició activa, si no és així s’acceptarà. La data límit de resposta pel CdE és el 17 de 

febrer. 

L’Emeka se l’ha llegit i comenta la seva opinió al respecte. Explica que hi ha un punt del 

document, el qual fa referència a les sectorials, en què no n’està d’acord. Expressa que CREUP 

acull les sectorials ( en les quals hi participen universitats privades), en contraposició de la 

postura que sol tenir la UPC. Per això es proposa repassar aquest punt.  

 

El Secretari General de l’Escola s’ha posat en contacte amb la Sara, perquè IACES (International 

Association Of Civil Engineering Students), una associació Sèrbia, demana una persona de 

contacte de la Delegació per saber com funcionam i en gestionam. Es decideix que ens 

possarem en contacte amb ells per saber qui sóc, què fan i com funcionen. L’Oriol Vimes i 

l’Arnau Masclans s’ofereixen voluntaris. 

 

La Chei com a Tresorera de Futur Civil, explica a la resta de membres que ara l’associació està 

organitzant el Fòrum d’Empreses per dia 29 de març. El problema en què s’han trobat és que 

no tenen accés al compte bancari propi. És per això que ha demanat a la DAEC permís per 

poder utilitzar el seu. S’explica que si es treballés com s’ha fet els darrers anys que era a través 

de l’Escola, l’associació no podria fer ús dels diners que ingressassin les empreses per pagar 

l’organització del Fòrum, és a dir coffee break, dinar, material. 

 

Es demana a la resta de membres que n’opinen al respecte. El Diego com a tresorer de la 

Delegació comenta que això originarà alguns problemes, però que es pot fer. La resta de 

membres presents n’estan d’acord, així que s’aprova. El Diego com a tresorer es posarà en 

contacte amb Futur Civil. 
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El Diego com a tresorer posa al dia a la resta de membres sobre l’estat del compte de 

l’associació de la DAEC. Ara per ara el compte bancari està a títol personal de l’Emeka, el Lerin i 

l’A. Ramos, a causa dels seus antics càrrecs. Ara el que es vol fer és un compte a l’associació, 

sense cap títol personal. Per això s’ha pensat a canviar-nos a la Caixa d’Enginyers. Atès què les 

condicions que l’entitat donà en la reunió amb l’associació, s’està pensant en cercar una altra 

entitat. Es proposa la Banca Privada Caminos o alguna semblant. L’A. Botella proposa EVO 

bank i l’Arnau Comajoan la Caixa de Guissona. 

 

S’explica que ens ha contactat amb motiu de fer un curs l’empresa Cype. Com que es pensa 

que no hi ha suficient temps es pensa proposar-ho fer per pròxim quadrimestre ( principi del 

curs que ve) 

El professor Estada s’ha posat en contacte amb la Delegació per informar que l’Escola durà a 

terme un curs gratuït de programari de transport. S’explica que el motiu perquè es vol fer 

aquest curs és perquè no es pot oferir a classe, per falta de temps.  

 

Es necessita una persona que s’encarregui de cercar els correus dels professors, per posar-nos 

en contacte amb ells per sortir a l’orla. El Carles s’ofereix voluntari. 

 

N’A. Ramos comenta que ens vàrem posar en contacte amb la Nadia, por sol·lucionar la 

problemàtica del twitter de Camins. S’explica que ja està sol·lucionat. 

 

El dimecres 25 de gener es va fer el Ple de la Delegació. Es demana a la resta de 

membres quina opinió en tenen sobre el funcionament. L’Arnau Masclans comenta 

que l’assistència va ser més baixa de l’esperada, però n’A. Botella puntualitza que la 

poca gent que vingué fou molt crítica i participativa. 

 

En el torn obert d’aquest ple, s’explicà la preocupació d’alguns estudiants referent a 

l’anonimat de les enquestes de professorat. És per això que s’ha informat al CdE ( ja 

que és una problemàtica a nivell UPC) per treballar-ho. 
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La setmana que ve, dia 15, hi haurà reunió de Casal de l’Estudiant. En aquesta es 

xerraran temes com la sala d’assaig i el concurs d’Espais Vius. Es demana voluntaris per 

assistiri i l’A. Botella i l’Arnau Masclans.  

 

El DECA obrirà un procés electoral per elegir qui formarà part de la comissió 

Permanent. Aquest òrgan és nou i hi ha plaça per dos estudiants. Es proposa que, ja 

que la Sara es presentarà, els altres candidats siguin de GEOP o GEG i que ja formi part 

del DECA. N’A. Botella i el Diego Huelin s’hi presentaran. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega 001 

Dia: dimecres 1 de març de 2017 

Hora: de 12 h. a 14 h. 

Número de sessió: 008 DAEC 16/17 

Assistents 

Alejandro Botella Bea Ferrando Raul Moreno 

Xavier Bricullé Karen Fornés Emeka Okpala 

Arnau Comajoan Axel García Blanca Puche 

Carles Cortijo Sara González Neus Rojas 

Desirée Diez Diego Huelin Paula Santandreu 

Toni Ejarque David Lerin Ricard Vilà 

Víctor Enrech Arnau Masclans  

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Organització Jornades d’Escola 

3. Organització Dia Cultural 

4. Reunió amb Director de l’Escola i Director del DECA 

5. Altres activitats 

a. Organització Jocs Florals 

b. Actualització ISTRAM 

c. Actualització Congrés de l’Aigua de Catalunya 
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6. Canvi en la composició de la Comissió Permanent 

7. Eleccions al Claustre Universitat 

8. Torn Obert. 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

Les actes que es varen adjuntar juntament amb la convocatòria s’aproven per consens. 

2.  Organització Jornada d’Escola 

La Sara explica a la resta de membres de la reunió l'organització de la Jornada. Tot i 

això recorda que tot està al Trello. 

L'única ponència confirmada ara per ara és la del professor de l'Escola. Aquest és 

Climent Molins. 

Les altres dues ponències estan a càrrec del Col·legi de Mines i de l'Associació 

d'enginyers Geòlegs. Aquestes dues han confirmat que vendran però no han dit qui 

serà el ponent. S'espera que per la setmana que ve ja ens diguin qui serà i així poder 

començar a fer difusió. 

Els col·legis professionals d'Obres Públiques i el de Camins han confirmat l’assistència 

dels degans. Aquests explicaran breument què és el col·legi professional. El Col·legi de 

Mines està pendent de confirmar. 

Referent a la temàtica de la taula rodona, l'Àxel va fer un Forms amb tots els possibles 

temes i el va compartir amb els membres de la delegació. Es demana que tothom que 

no hagi participat en el Forms, que ho faci, ja que és urgent saber sobre quin tema es 

xerrarà. 

 

S'ha parlat amb l'Àlvar Garola, professor d'economia i ha dit que ell ens podria donar 

un cop de mà amb el contacte amb professionals del sector de la temàtica de la taula 

rodona. 

Pel que fa al workshops, l'A. Ramos ja ha contactat amb Dobooku. L'A. Botella és qui 

s'ha d'encarregar a contactar amb CaminsMakers. 

La Desirée ja ha redactat els mails pels participants dels stands, els quals ja estan al 

Trello. La Sara els revisarà i els enviarà. Als stands hi participaran els Col·legis 

professionals. UPCAlumni i Enginyeria Sense Fronteres. 

El Diego com a tresorer, ha anat a parlar amb la Vanesa. Pel que fa al dinar 
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institucional, hi ha tres modalitats de menú.  

Pel que fa al Coffee Break, s'està a l'espera de saber el preu del cafè i les pastes. 

La Sara recorda anar revisant el Trello i fer difusió màxima. 

L'Àxel ha parlat amb la Consergeria d'Escola i la UTG per tenir cadires i taules i ja ho 

hem confirmat. Ara hem de mirar els mantells. 

Finalment algú s'ha d'encarregar de fer i imprimir les acreditacions. L'Arnau Masclans 

s'ofereix voluntari. 

3. Organització Dia Cultural 

Respecte a l’organització dels membres per a dur a terme les diferents activitats 

organitzades pel Dia Cultural, es farà un Doodle, on cada persona indicarà la seva 

disponibilitat. La Sara comenta que s’ha penjat un horari orientatiu de les activitats 

organitzades pel Dia Cultural a Trello. Es llegeix en veu alta durant l’assemblea l’horari. 

En començar el dia, s’organitza una xocolatada, els responsables de la qual són el 

Carles i l’Arnau. 

Pel que fa a les cucanyes, s’ha ofert a les associacions dur a terme una cucanya cada 

una. De moment estem rebent les respostes però ara s’ha de saber quines cucanyes 

faran cada una d’elles. A més a més la Delegació ha d’organitzar una cucanya pròpia. 

Es proposa que la cucanya de la DAEC sigui “la toga” i els responsables siguin el Ricard i 

el Lerin. Es proposa que el premi de les cucanyes sigui el mateix que el de l’any passat. 

Tot i ser considerada una cucanya més, el concurs de flans és una activitat 

complementària. Aquest any els responsables seran el Diego i Raul. Es proposa que 

enguany els flams es llancin des del B2.  S’informarà de l’activitat al Bar i al Centre de 

Càlcul. 

Els responsables del Concurs de Ponts són l’Àxel i el Carles. S’hauran d’encarregar de 

revisar el material així com de parlar amb el professor Aparicio. 

Els responsables d’organitzar els concerts són l’Àxel, el Lerin i l’A. Botella. S’ha de 

començar a fer publicitat per tal de trobar dos grups amb un mínim d’un membre que 

sigui actualment estudiant de l’Escola. 
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La Sara informa que s’ha mirat el material que s’utilitzarà pe al concert i no s’assumeix 

el potencial necessari per haver de certificar la instal·lació elèctrica, fet que l’any 

passat ocasionar una problemàtica. Tot i això es decideix que s’hauran de comprar un 

conjunt de lladres per facilitar els punts de llum tot i això es revisarà quan es sàpiga la 

potència necessària total. 

L’Àxel està pendent d’anar a veure l’estat de la tarima que ofereix el Campus, però es 

pensa que està igual que l’any passat, el que vol dir que el seu estat és inutilitzable. És 

per això que es decideix seguir el mateix procediment que l’any passat, és a dir llogar 

la tarima al CRAJ, on normalment surt bastant econòmic. 

El Diego com a tresorer s’ha posat en contacte amb la Vanesa del Bar de Camins. 

S’informa a la resta de membres que la cervesa que s’ofereixi ha de ser Estrella i que el 

preu del tirador és gratuït, però no el preu del gas necessari per fer-lo funcionar. Cada 

tirador necessita mínim una ampolla de gas, pel que ens sortiria a un preu e 41€ per 

tirador. Es proposa que enguany es demanin 15 barrils amb un preu aproximat de 103€ 

per barril. Per altra banda, la Vanesa ha ofert patates amb les cerveses. 

Enguany els entrepans que tenen descompte amb els tiquets de birra seran l’entrepà 

de botifarra, el de truita i un tercer a decidir. 

Es debat a quin preu s’hauria de posar les cerveses individuals i el cupó de 5 cerveses. 

Després de debatre-ho es decideix que les birres es vendran a 1.5€ i els cupons de 5 

cerveses a 5€ ( amb descompte pel dinar) 

Pel que fa al material el bar ens deixa dues barres i una nevera. S’ha pensat fer gots de 

plàstic dur reutilitzable amb el logo del Dia Cultural. Es pensa fer una tirada de 100 

gots els quals no són retornables ( amb un cost suplementari de 1€) i la resta gots d’un 

sol ús. 

Per la difusió es decideix que diferents membres facin una proposta de cartell i el que 

més agradi sigui el definitiu. La Karen, el Carles i el Ricard s’ofereixen a fer propostes 

de cartells. El pròxim dimecres a les 12h es presentaran les propostes. 

Es recorda que és molt feixuc transportar i muntar la tarima i per això es fa una crida, 

per cercar voluntaris. 
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Finalment per començar a fer publicitat, es publicarà un vídeo amb recull de les 

activitats que es varen fer l’any passat. 

4. Reunió amb Director Escola i Director DECA. 

La Permanent ha sol·licitat una reunió amb l’Equip Directiu de l’Escola en la qual s’ha 

convidat al Josa. Finalment s’ha convocat una reunió amb el Director de l’Escola i amb 

el Director del DECA. Els temes que s’exposaran en aquesta reunió estan 

esquematitzats al Trello i la Sara els comenta durant la reunió. 

Durant la reunió es decideix que no cal afegir cap tema més. 

5. Altes Activitats 

a. Organització Jocs Florals 

El Lerin com a responsable d’aquesta activitat exposa a la resta de membres 

com s’està gestionant. Explica que s’han revisat les bases ja existents i s’han 

adaptat. S’explica que participa l’àmbit Camins, amb un conjunt de dues 

modalitats, prosa i poesia, amb tres possibles premis. S’ha pensat que part dels 

premis sigui un val de la Casa del Llibre, però encara no s’ha pogut contactar. 

S’esclareix que en el cas que cap dels escrits es trobi que mereix el premi, 

aquests poden quedar deserts.  

El jurat el formen un conjunt de professionals literaris, els ha contactat el 

professor Ignacio Valero. 

b. Actualització ISTRAM 

El Diego posa al dia a la resta dels membres l’estat de l’organització del Curs 

ISTRAM. Els cartells ja s’han penjat i ja hi ha quatre inscrits. Tot i això la Desi en 

farà difusió. 

c. Actualització Congrés de l’Aigua de Catalunya 

Han sol·licitat la beca un grapat d’alumnes. Aquesta tarda es durà a terme el sorteig. 

6. Canvi en la composició de la Comissió Permanent 

El divendres la Comissió Permanent es va reunir  i s’ha arribat a la conclusió que es 

necessita donar importància a la difusió. És per això que s’ha pensat o donar accés a la 

persona encarregada al correu i al grup de whatsapp que utilitza la permanent o per 
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altra banda modificar el reglament de la DAEC creant un nou càrrec. Es debaten les 

dues possibilitats i es voten. Amb un resultat de 3 vots a favor, 9 en contra i 6 en blancs 

a què l’encarregat de la difusió, ara per ara la Desi, tingui accés a les eines de treball de 

la permanent, encara que no es creï un nou càrrec de la permanent. 

7. Eleccions a claustre. 

Fins avui a les 13h, estava obert el termini de sol·licitar candidatura pel Claustre. Per 

part de la DAEC s’hi ha presentat l’A Botella, el Diego, l’Arnau Comajoan i el Víctor. 

S’esclareix que la Sara i la Paula són membres nats del Claustre. Tot i això, la Clàudia, 

membre de la Delegació que està cursant doble diplomatura a París, ha hagut de 

sol·licitar la candidatura individualment, ja que no podia firmar presencialment la 

candidatura conjunta com es requereix. 

Les eleccions són per vot electrònic del 28 al 31 de març. 

8. Torn obert 

El Diego explica que un conegut estudiant de la UAB, s’ha posat en contacte amb ell 

per demanar com hauria de fer per crear una nova associació a la UPC. Aquesta 

associació ja existeix en la UAB i s’organitza de crear un banc de pràctiques. 

 

Pel que fa a l’accés a les claus del despatx de la Delegació es debat qui hauria de tenir 

claus, ja que ara hi ha descontrol. Finalment es decideix per consens que en tingui 

accés els membres de la Comissió Permanent, el president de Futur Civil i tot aquell 

membre de la Delegació que faci ús del despatx i en tingui necessitat. 

La Karen exposa que la Biblioteca del Campus no està oberta els caps de setmana tot i 

que GEOP està en època d’exàmens.  La Paula com a Coordinadora del CdE ho 

gestionarà des del Consell de l’Estudiantat. 

El Víctor proposa al professor Xavier Oliver Olivella com a candidat al premi d’Iniciativa 

Docent. Explica com funciona la metodologia utilitzada en l’assignatura de medis 

continus a 2n de GEC. 

Finalment, la Sara i l’Àxel avui han assistit a la reunió de l’Assemblea de Campus Nord, 

on les tres delegacions del Campus Nord en són membres. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega 001, Campus Nord 

Dia: dimarts 14 de març  de 2017 

Hora: de 14h. a 15h. 

Número de sessió: 009 DAEC 16/17 
 

Assistents 

Alejandro Botella Diego Huelin 

Carles Cortijo David Lerin 

Desirée Diez Emeka Okpala 

Toni Ejarque Blanca Puche 

Chaimae El Madi Alejandro Ramos 

Victor Enrech Neus Rojas 

Ban Ferrando Paula Santandreu 

Axel Garcia Oriol Vimes 

Sara González  

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Resum de la feina duta a terme pels becaris de la DAEC. 

3. Actualització de temes tractats des de l’última reunió. 

a. Reunió amb la Direcció de la Federació. 

b. Premis a la qualitat docent 

c. Eleccions al Claustre Universitari 

88



 

 

DAEC – Assemblea General 09 

Acta de reunió 14/03/2017 

Curs 2016-2017 

 

 
 

4. Actualització d’activitats 

a. ISTRAM 

b. CALIU 

5. Organització i gestió de la Jornada d’Escola 

6. Organització i gestió del Dia Cultural 

7. Grups de treball 

8. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta de l’última reunió per consens. 

2.  Resum de la feina duta a terme pels becaris de la DAEC 

Es demana als becaris quina feina han fet cada un des de la darrera reunió. A la reunió 

només ha pogut venir la Bea, ja que els altres dos s’han excusat. 

La Bea explica que ha actualitzat els programes que ja hi havia a l’ordinador. A més, ha 

tengut problemes per instal·lar l’AutoCAD i per això s’ha hagut de posar en contacte 

amb ells sense resposta. Per altra banda ha fet un cartell publicitant el servei de 

l’ordinador i ja està llest per penjar. A més, s’ha posat en contacte amb el Raul per 

gestionar els horaris de servei de l’ordinador a través del web de la Delegació. Es 

decideix que mentre que no tenguem un aplicatiu a la web per demanar hora, es farà 

mitjançant el mail. 

3. Actualització de temes tractats des de l’última reunió 

a. Reunió amb la Direcció de la Federació 

Abans d’explicar els temes tractats a la reunió amb els directors  es comenta que atès 

que a la reunió convocada només pogué durar 40 min es decidir convocar una segona 

reunió per acabar de parlar de la resta de punts que no donaren temps. 

En la primera reunió es parlar sobre els candidats proposats des de l’alumnat pels 

premis a la docència. Aquesta candidatura es presentarà conjuntament amb l’Escola i 

la Federació. Finalment els professors proposats són la Maria Àngels Puigví i el Xavier 

Oliver. 

En segon lloc el Director va proposar fer un canvi ens els horaris de les classes. La 

proposta és que els cursos intercalessin classes al matí i a la tarda per evitar 

solapaments en les classes. Els directors suggeriren a la vegada una reformulació dels 

horaris de grau, que consistiria en encaixar les classes de totes les titulacions i cursos 

de 9h a 18h. 

La segona reunió que es va fer es tractaren els següents temes: 

En primer lloc, s’entregà el document d’incidències redactat des de la delegació amb 

l’ajuda de tots els estudiants voluntaris que volgueren participar. Després de revisar el 

document es debatí sobre si ells havien d’actuar, i es va decidir que actuar o no des de 

direcció ho deixàvem a criteri seu. Tot i això, s’explicà que totes aquestes incidències ja 
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s’han informat al cap d’estudis pertinent. 

En aquest document no s’ha afegit les incidències de la línia en anglès de GEC, ja que, 

aquestes per ser el primer any, s’han tractat per separat. Els alumnes d’aquesta línia 

s’han queixat de la mala gestió d’alguns grups i de l’incompliment del programa, no 

fent les classes i/o els exàmens en anglès. Des de la Delegació es va demanar clarificar 

quin és el propòsit i la finalitat d’aquest grup. Els directors van informar que cara l’any 

que ve la prova d’accés per aquest grup serà diferents de la resta de grups i graus, però 

això no és excloent per després poder canviar-te de grup. 

En segon lloc, es demanà que es convoqués una Junta d’Escola, ja que la delegació té 

una sèrie de documents pendents d’aprovació, com són els pressupostos i la normativa 

de la DAEC. 

En tercer lloc, s’explicà com funcionaria enguany les Jornades d’Escola de la Delegació 

de dia 4 d’abril. En aquesta edició, s’innova incloent una taula rodona. Es digueren els 

possibles temes proposats per a la taula rodona i els directors varen estar d’acord. 

En quart lloc, es va fer una actualització de l’estat d’EG. 

En cinquè lloc, s’explicà que últimament el Servei de Gestió Acadèmica ha causat una 

sèrie de problemàtiques, i els directors digueren que no en farien res.  

b. Premis a la qualitat docent 

Aquest punt ja s’ha tractat en el punt anterior. 

c. Eleccions al Claustre Universitari 

S’explica que les candidatures a Claustre s’han tancat dia 1 de març. Ara només queda 

promocionar-les i publicitar-les. 

d. II Congrés de l’Aigua 

Fa unes setmanes s’oferien a concurs 4 places per participar gratuïtament al II Congrés de 

l’Aigua. Ahir, s’anà al CETOP i s’explicà que diverses persones es quedaren sense la beca 

per assistir-hi. Des del CETOP se’ns oferí les beques suficients perquè cap estudiant 

interessat es quedes fora. S’ha enviat mail a totes les persones que s’inscrigueren, 

informant si encara hi estan interessats que enviïn mail a la Delegació, abans d’avui 14 

a les 13h. Durant la reunió la Neus i la Desi, membres qui estaran interessats en assistir-hi i no 

obtengueren la plaça, confirmen que encara estan interessades. 

e. Altres Congresos. 
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Els congressos que hi ha en aquest segon quadrimestre són Construmat i BIM SUMMIT. Amb la 

visita al CETOP se’ns informà que el BIM Samit no interessarà gaire als estudiants, en canvi 

Construmat sí que és molt instructiu. A més a més, el col·legi ens facilità entrades pels 

alumnes.  

4. Actualització d’activitats 

a. ISTRAM 

Ara per ara hi ha 7 inscrits a ISTRAM i per cobrir despeses es necessiten com a mínim 16 

persones. Tothom està d’acord que s’ha de fer més publicitat. El termini d’inscripcions és fins 

dilluns 20 de març. 

La Bea proposa demanar als professors ajuda amb la publicitat, ja que sempre cala més que et 

recomani un curs un professor que un altre alumne. 

b. CALIU 

L’A. Botella i la Desi informen que s’ha organitzat per divendres 24 de març, una quedada a la 

bolera de Pedralbes. A més per ser universitaris els estudiants temin descompte. Finalment 

proposa que es facin grups i el guanyador tengui un premi relacionat amb el Dia Cultural. 

Finalment esclareix que s’estan pensant i planejant altres activitats. 

5. Organització i gestió de la Jornada d’Escola 

L’Àxel com a responsable de les ponències relacionades amb EG, comenta que el Col·legi de 

Mines i l’Associació d’Enginyers Geòlegs han confirmat la seva participació, però no han enviat 

la informació corresponent a les ponències. Es decideix donar com a data límit per enviar la 

informació demà. 

Pel que fa a la taula rodona s’estan buscant ponents, que parlin sobre el Corredor Mediterrani, 

exactament sobre el finançament i comparació amb el Corredor Central. L’A. Ramos explica 

que demanarà a l'empresa on fa pràctiques, els contactes de diversos professionals de l'àmbit 

.En la visita al CETOP, el Degà ens proposà possibles participants per la taula rodona, d’entre 

ells el Conseller d’Intraestructures, entre d’altres. 

El Diego, com a tresorer, ha parlat amb la Vanesa del bar de Camins, per tenir un preu 

aproximat pel Coffee Break i el dinar institucional. Aproximadament serà uns 225€ pel dinar 

institucional i uns 200 pel coffe break. 

Finalment el treball pendent a fer són les acreditacions i les inscripcions. 

6. Organització i gestió del Dia Cultural 

La Sara comenta que respecte el Dia Cultural s’ha de començar a tancar els temes. 
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Pel que fa al concurs de ponts, es recorda que els fils utilitzats l’any passat no ens feren factura 

i enguany n’hauríem de tenir. 

Pel que fa als concerts, encara no hi ha cap grup confirmat. La Bea comenta que coneix un 

grup on un dels participats és de GEC i que potser poden estar interessats. Els demanarà si 

volen participar. 

Pel concurs de flams, els flams i gelatines es comprarà el dilluns, ja que el dimarts estarem 

ocupats amb les Jornades d’Escola. Els responsables ja assignats a la darrera reunió, han de 

gestionar el desenvolupament de l'activitat i pensar la manera com es puntuarà 

La Paula, com a Secretària, farà un Doodle de disponibilitat, per així organitzar quin membre 

s’encarrega de cada activitat.   

L’Andreu com a encarregat del disseny de les camisetes i els gots explica que falta confirmar 

els logos de les camisetes. La idea general dels dissenys ja està acabada. En quan a com 

estampar la camiseta, les dues opcions són: estampat només al davant costa 5€ i en canvi si 

l’estampat el fem davant i darrere són 8€. El preu de les camisetes llises son 2,5€. 

7. Grups de treball 

Ara per ara la Delegació té tres possibles documents en els quals s’ha de treballar, els quals 

són les problemàtiques amb els Erasmus, la problemàtica amb les pràctiques i l’estudi sobre el 

model francès. Es necessita tres grups de treball amb un responsable per cada un. 

8. Torn obert. 

S’explica que el dissabte 25 hi ha ple del CdE i es demana qui hi assistirà. El Diego, la Bea, el 

Lerin, la Sara, l’Àxel i la Paula confirmen la seva disponibilitat. En aquest ple es tractarà el tema 

de les Jornades de Formació que està organitzant el CdE i es demana a la resta de membres de 

la DAEC si algú vol ajudar a organitzar. 

 S’ensenya a la resta de membres el nou disseny del butlletí de la DAEC, que ja s’ha utilitzat pel 

butlletí d’aquest mes. 

 Per acabar el Bricu, proposa que l’oferta de cerveses pel Dia Cultural sigui 5€ 5 cerveses, 

tendrà més bona acollida. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – Assemblea General 
 

Lloc:  Edifici Omega 001 

Dia: dijous 30 de març del 2017 

Hora: de 14h. a 15h. 

Número de sessió: 010 DAEC 16/17 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Diego Huelin 

Desirée Díez Pau Odena 

Arnau Escanelles Blanca Puche 

Marta Fernández Alejandro Ramos 

Karen Fornés Neus Rojas 

Áxel Garcia Paula Santandreu 

Sara González Ricard Vila 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Jornades d’Escola 

3. Dia Cultural 

4. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

S’aprova l’acta anterior per consens. 

Abans de passar als dos següents punts que són el motiu pel qual s’ha convocat 

aquesta reunió, la Sara demana per comentar ràpidament tres punts més. 

El primer és les Jornades de Portes Obertes que es durà a terme a l’Escola el dia 5 

coincidint amb el Dia Cultural. Escola ens ha demanat un alumne perquè assisteixi a les 

presentacions que es faran tant al matí com a la tarda. La Sara demana voluntaris i la 

Paula s’ofereix anar a la del matí i el Lerin a la de la tarda. Per altra banda l’Àxel explica 

que ell assistirà a la presentació però a la facultat de la UB on es presenta 

conjuntament Enginyeria Geològica i Geologia.  

Amb aquests canvis es modificarà la gestió de personal del dia per tal que els tasques 

planificades que havien de fer els voluntaris no es vegin desateses. 

En segon lloc, es demana a la resta de membres de la Delegació que  opinen sobre la 

resposta de l’activitat dels Jocs Florals. Ara per només dues persones han presentat els 

seus treballs. 

Finalment, s’explica que ara ens trobem en campanya electoral de les eleccions de 

Claustre. La campanya dels nostres candidats està funcionant prou bé. 

2.  Jornades d’Escola 

Es comenta com s’organitzarà el dia, per això s’ha compartit amb tots els membres un 

Doodle que comença a les 8 h del matí fins a les 20h de la tarda. S’explica que a partir 

de les 8h del matí els ponents ja podran agafar la seva acreditació i serà a les 9h quan 

es farà l’obertura a mans del Director de l’Escola juntament amb la Delegada de 

Centre. 

La primera ponència la farà el professor Climent, seguida de la del Col·legi de Mines 

amb la ponència de Santi Olalla. Abans del coffee break el Col·legi de Camins i el 

Col·legi d’Obres Públiques presentaran respectivament els col·legis professionals. 

Després del coffee es seguirà l’horari exposat al Trello. 

A les 14h es durà a terme el dinar institucional seguit de la Taula Rodona. L ’Alejandro 

Ramos explica a la resta de membres com funcionarà i qui vendrà. En acabar es farà el 

segon Coffee Break i el workshop de Dobooku. 
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Es comenta que fins ara s’ha fet difusió, però fins al mateix dia s’ha de seguir fent 

publicitat. 

Referent a les Jornades d’Escola els temes que encara estan pendents són, fer el cartell 

amb l’horari així com el cartell global de l’esdeveniment. A més s’ha de parlar amb el 

Ceferino, PAS encarregat a fer l’enregistrament de l’esdeveniment, per quedar d’acord 

i amb consergeria per parlar sobre el nombre de taules que s’utilitzaran. 

3. Dia Cultural 

És repassa conjuntament l’horari del Dia Cultural. S’esclareix que les cucanyes 

comencen a les 10:30 h i la darrera cucanya és el concurs de flams, com ja es va fer 

l’any passat. 

S’explica que s’ha parlat amb el professor Aparicio, jurat del concurs de ponts els quals 

ha demanat que aquesta prova es faci a una altra ubicació on els ponts tenguin més 

llum. 

El Diego com a responsable de la compra de material pels ponts, explica que per 

segona vegada ha anat a la tenda a comprar el material i estava tancada. Tot i això 

aclareix que seguirà passan-t’hi. 

Pel que fa als concerts, l’A. Botella, explica que ja tenim DJ (alumnes de Telecos). Serà 

a les 14h quan es faran les proves de so i a les 15h començarà el primer grup. Els 

concerts duraran fins les 18h quan començara els DJ. Tots els músics ja han confirmat 

la seva assistència i el que queda ara es parlar amb l’associació Taller de So perquè ens 

doni un cop de mà. L’A. Botella afirma que ell s’encarregarà de parlar amb el Moles. 

Pel que fa a la barra, s’explica que durant tot el dia es vendrà birres ( es començarà 

quan els barrils estiguin freds). 

La Sara s’encarregarà de passar l’horari de què farà cada persona aquest dia. S’explica 

que almenys dos membres de la Delegació s’haurien d’encarregar de les cucanyes de la 

DAEC, les quals són “hundir la flota” i “bear pong”. La Marta, la Desi i la Paula 

s’ofereixen. 

Finalment el Diego explica que ja tenim els gots, 250 gots que arribaran dia 4. Vendran 

pel matí i com que estarem amb les Jornades d’Escola se’ls ha facilitat el telèfon del 

Diego perquè truquin. Els gots són vermells amb el logo negre. 
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4. Torn obert 

No hi ha comentaris. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assamblea General / Ple] 
 

Lloc:  Edifici Omega 001, Campus Nord 

Dia: dijous 25 de maig de 2017 

Hora: de 1h. a h. 

Número de sessió: 011 DAEC 16/17 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Neus Garcia 
Xavier Briculler Sara González 

Arnau Comajoan Diego Huelin 
Desirée Diez Blanca Puche 

Karen Fornés Paula Santandreu 
Marta Fernández Oriol Vimes 

Àxel Garcia  
  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2.  Informe de la Comissió Permanent 

3. Feedback 

a. Jornades d’Escola 

b. Dia Cultural 

4. Grups de treball 

5. ISTRAM 

6. Torn obert 
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1. Aprovació de l’acta anterior 

L’acta anterior s’aprova per consens. 

2.  Informe de la Comissió Permanent 

S’informa que per motius personals la Delegada de Centre s’ha retirat de les funcions durant 

dues setmanes i la Comissió Permanent ha assumit les seves funcions. És per això que la 

reunió d’avui la portaran els membres de la Comissió Permanent. 

3. Feedback 

Després de dur a terme les Jornades d’Escola i el Dia Cultural, es demana un feedback i una 

avaluació de com va anar i que es pot millorar cara l’any següent. 

 

a. Jornades d’Escola 

El Diego com a Tresorer explica que econòmicament fer dos Coffee breaks és massa i a més 

es va comprovar que amb la poca assistència que es sap que tenen les ponències no són 

necessaris. A més, comenta que molta gent venia a l’hora del coffe a esmorzar 

gratuïtament. Però pel que fa al taller de Dobooku, va està molt bé, que el tornaria a repetir. 

Amb això proposa cara l’any quevé mantenir els Workshops 

La Neus, per altra banda, fa l’apunt que aquest any en comparació dels altres l’assistència ha 

augmentat. 

La Paula, esplica que per ella el format actual no pensa que funcioni, que cara l’any vinent 

s’hauria de canviar. Proposa fer una mescla de sortida de camp i ponències sobre el tema. És 

a dir no que sigui tan teòric tot. 

La Karen explica que molt probablement a la taula rodona no va venir tanta gent, perquè 

era a la tarda i la gent marxava a casa. A part, demana que va passar amb la precol·legiació 

del CETOP. Comenta que molta gent va venir per precol·legiar-se i després no ho va poder 

fer. S’explica que va haver un malentès entre el CETOP i nosaltres i per això després de la 

ponència varen marxar. 

L’Oriol explica que molt probablement la falta d’assistents no es donat a la mala difusió si no 

a la falta d’interès per part dels estudiants a fer qualsevol cosa que no s’avalui. Es comenta 

que les noves generacions utilitzen altres xarxes com són Instagram i que la delegació els 

hauria d’explotar una mica més. 

Tots a assistents comenten que la ponència del Colàs va estar molt bé i va agradar molt. 

 

101



 

 

DAEC – Assemblea General 11 

Acta de reunió 25/05/2017 

Curs 2016-2017 

 

 

b. Dia Cultural 

El Diego comenta que el Dia Cultural va agradar molt tant als estudiants com al Bar. 

L’únic problema que ha sorgit ha estat amb manteniment. S’explica la problemàtica 

a la resta de membres. 

Per altra banda, enguany s’ha comprat el material necessari per a la instal·lació 

elèctrica de l’escenari del Dia Cultural. Amb aquesta compra el que es guanya és que 

a partir d’aquest any, pel que fa a la instal·lació només s’haurà de pagar el certificat. 

 

L’Alejandro Botella com a responsable dels grups de música comenta que va haver-hi 

un problema amb un dels grups qui entraren una furgoneta fins al centre de la plaça, 

cosa que no podien fer, ja que allà es realitzaven activitats. Es comenta que cara 

l’any vinent comentar als grups que no ho poden fer. 

 

L’Àxel explica que pel que fa al muntatge i recollida del material utilitzat (equip de 

so, tarima, taules, etc.) va passar el mateix que cada any, és a dir poca participació i 

els que ajudaren foren els mateixos de sempre. Això s’ha d’evitar. 

  

4. Grups de treball 

S’explica que cara el pròxim curs (octubre 2017) s’iniciaran tres grups de treball on qui 

estigui interessat hi pot participar. Aquests tres són: Informe sobre les pràctiques a 

empresa, Informe sobre els Erasmus i l’Informe sobre la comparativa amb el model francès. 

Inicialment ja surten alguns membres interessats.  

 

-Pràctiques: Oriol Vimes, Neus, Esteban 

-Erasmus: Marta 

-Model francès: Claudia, Alejandro Ramos (com ajuda) 

 

5. ISTRAM 

La Sara com a responsable d’aquesta activitat comenta com va anar. Remarca que va ser 

molt bona decisió no fer el curs avançat. A més la gent va quedar molt contenta. Finalment 

comenta que és un curs que s’hauria de mantenir per l’any vinent. 

 

6. Torn obert 
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L’Alejandro Botella aprofita per comentar la reunió que ha tengut avui mateix amb l’Eva 

Oller, Cap d’Estudis de GEOP on s’ha proposat fer unes jornades com les que es fan pel 

Mou-te però per les pràctiques a empreses. S’ha pensat fer-ho cara el curs vinent. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

Sara González Paula Santandreu 
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