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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –Assemblea General 
  

Lloc: Edifici Omega 001, Campus Nord, Barcelona 

Dia: 02 de setembre de 2015 

Hora: de 16.00h. a 18.00h.  

Número de sessió: 001 DAEC 2015/16 
 

Assistents 
 

Marta Domènech David Lerin 
Paloma Feliu Caterina Martorell 
Elvira García  Alejandro Ramos 

Sara González Judith Xarles 
  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informe de la Comissió Permanent 

3. Proposta de Comissió Permanent de la Delegació per al curs 2015/16 

4. Vacants als òrgans de l’Escola 

5. Becaris Q1 2015 

6. Passa classes 2015 

7. Sessions d’acollida als estudiants de nou ingrés 

8. Debat sobre la no-resposta del CEEICCP 

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

L’acta anterior queda aprovada per consens. 

2. Informe de la Comissió Permanent 

 Google Calendar 

Es proposa fer un Calendari de Google de la DAEC per a quadrar i avisar 

d’activitats i reunions. Si pot ser que sigui públic millor, sinó l’utilitzarem per a 

funcionament intern. 

 Documents generats durant l’Estiu 

S’han penjat al web totes les actes del curs passat. S’està acabant de fer la 

memòria 2014/15 

 Activitats que es faran durant el curs en un principi 

Cal determinar més o menys quines seran les activitats que farem durant el 
curs.  
Com aquest any som molta menys gent, cal prioritzar. Les que volem intentar 
tirar endavant són:  

o Curs de disseny de carreteres (ISTRAM) 
o Visita a la presa de la Baells (SENER) 
o Jornades Culturals i Jornades d’Escola 
o II Jocs Florals (com no és difícil de muntar i és al Q2, ara no és 

prioritària) 
o Language Partnership.  

Ja hi ha el SALSA’M però el LP podria ser una bona alternativa  per als Erasmus i 

gent de l’Escola que no s’hi ha apuntat. 

 Es proposa reunir-nos mensualment amb Ple/Delegats. En comptes de fer una 

reunió formal, que sigui un dinar, esmorzar, etc,.. 

Es proposa que no sigui al despatx, potser millor a la gespa, o al bar per fer-ho 

més obert. Algunes d’aquestes trobades podrien ser obertes a tothom, no que 

només hi assisteixin delegats. 

*En quant a fer més activitats o sortides es proposa enviar a tots els professors un 

mail (a través de Caps d’Estudi o de Secretari Acadèmic) per a què ens proposin 

sortides adients al temari que imparteixen. 

3. Proposta de Comissió Permanent de la Delegació per al curs 2015/16 

Es considera correcte presentar la candidatura de l’Alejandro com a Delegat de Centre 
al Ple. L’equip en el cas que fos escollit seria: 

Delegat de Centre: Alejandro Ramos 
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Secretària: Sara González 

Tresorer: David Lerin 

Coordinadora de Civil: Vacant 

Coordinadora d’Obres Públiques: Paloma Feliu 

Coordinadora de Geològiques: Judith Xarles 

4. Vacants als òrgans de l’Escola 

Molta de la gent que ocupava càrrecs a la Junta d’Escola o al Claustre Universitari ha 

marxat o marxa de mobilitat. 

Cal intentar que tots els que estiguin en aquesta situació renunciïn al seu càrrec per tal 

de deixar les places com a vacants.  

S’ha de dir que, tot i que els càrrecs són bianuals, tant en els òrgans de l’Escola com en 

els de la UPC es solen fer eleccions a vacants cada any. 

5. Becaris Q1 2015 

Es recorda que la DAEC té 2 beques de 10h setmanals cada una. Es recorda la nova 
metodologia per la que ha apostat el CdE i la UPC aquest any en l’elecció de becaris.  
Es recorden els terminis i també que a l’anterior reunió es va acordar que una de les 
beques aniria destinada al Delegat de Centre. 

Ahir dia 01/09 se’ns va fer arribar la llista de candidats. De moment (i a l’espera que el 
dia 7 ens enviïn una llista actualitzada), hi ha 6 candidats, incloent l’Emeka que provava 
el nou sistema i l’Alejandro Ramos (que com a Delegat de Centre ja té una de les 
beques). 

Després de valorar les candidatures, la Comissió Permanent proposa reunir-se amb un 
d’ells, que ha semblat molt interessant. Cal destacar que respon molt bé a les 
necessitats que vam acordar: és d’Obres Públiques, el que ens va bé per reactivar la 
DAEC en aquesta titulació; col·labora amb altres associacions i té ganes d’implicar-se i 
participar activament. Domina algun llenguatge informàtic i té bon nivell d’anglès. 

6. Passa-classes 2015 

Cal fer una breu presentació de qui som i que fem, convidar a la gent a participar i 
buscar delegats de classe.  
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A les classes de GEC hi anirà la Sara, a les de GEG el Lerin o la Judith i a les d’Obres 
Públiques potser hi va la Paloma. 

Es proposa que, a part d’aquesta breu presentació es deixi un cartell a cada classe que 
anunciï una xocolatada o una zumada o algun altre acte informal de benvinguda a 
càrrec de la DAEC. 

7. Sessions d’acollida als estudiants de nou ingrés 

Cal preparar una presentació i un guió del que direm (uns 5min).  

S’intentarà que aquesta no estigui tant enfocada a la part institucional de la Delegació, 
sinó que s’expliquin més les activitats per encoratjar els alumnes a participar en la vida 
estudiantil.  

8. Debat sobre la no-resposta del CEEICCP 

A dia 2/09 no hem rebut resposta. Tot i que vam dir que volíem que les coses 
canviessin abans de començar setembre, volem ser pacients ja que a nosaltres ens 
agradaria ser part d’aquest òrgan i volem que les coses vagin a millor. 

Tot i així, cal imposar un nou termini. S’acorda que si l’1 d’Octubre no hem rebut 
resposta, tallarem tota relació. Si per contra en rebem, caldrà debatre el nivell 
d’implicació que hi volem tenir. 

9. Afers de tràmit 

Ara que estem a punt de començar un nou curs amb molts canvis de membres, de 
mails i de facebooks, es farà un canvi de contrasenyes generals. 

Mail: totes les contrasenyes les canviarà el Delegat de Centre i es donarà la 
contrasenya del mail oficial (daec.upc@gmail.com) a la nova Comissió Permanent. Les 
contrasenyes de la resta de mails (en extinció) no es donaran però seguiran oberts i 
redireccionats al oficials per si algú envia alguna cosa. 

Facebook: El Facebook (persona) que abans era de DAC, ja és completament de DAEC 
(se li ha canviat el mail d’accés). A la resta de Facebooks també se’ls canviarà la 
contrasenya i se’ls posarà una foto de portada i perfil que avisi que aquests estan 
deixant de ser operatius i redireccionin al oficial.A més, el facebook de DAEG ha de 
donar permís al facebook de la DAEC per a administrar la pàgina d’Enginyeria 
Geològica que tenen conjuntament amb el Director de l’Escola. 

A tothom que pugui tenir accés a mail, facebook, dropbox, etc,. se l’enviarà un doc 
amb l’accés i les persones que també el tenen. 
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Whatsapp: Hi ha dos grups. El general i el de la Permanent. El general és “obert”. No 
farem fora a ningú i tothom que ho demani pot ser-hi. Quan la nova Comissió 
Permanent hagi estat escollida, renovarem el grup de Whatsapp de la Permanent.  

10.Torn obert 

 Inauguració curs. El rector ha enviat una invitació a tots els claustrals per 
assistir a la Inauguració oficial del curs 15/16. Serà el dia 23/09 i, en principi hi 
assistirà la Paloma, l’Alejandro i la Sara.  

 Comissió Permanent 03/09/2015. Temes a comentar en el torn obert: 
o A la guia de la mobilitat no especifica per quin grau / màster són les 

places ofertades 
o Demanar que ISTRAM sigui susceptible de donar crèdits de 

reconeixement 

 Un company, l’Oscar Maza, ens ha contactat de dobooku per a que fem difusió 
dels premis per a projectes finals de grau/màster que finalitza en 15 dies. Ja ho 
estem fent. 
Cal dir que aquest noi abans de posar-se en contacte amb nosaltres, va parlar 
amb l’Emeka durant l’estiu però a ningú li ha arribat la informació. Es recorda 
que un membre sol de la DAEC no pot acordar amb ningú en nom de tots, sinó 
que en aquests casos ha de donar el mail oficial i dir que es posin en contacte 
directament amb nosaltres. I cal transmetre la informació per a que 
mantinguem una coherència del que es diu “en nom de la Delegació”. 
 
 
 
 

Signatura i vist-i-plau 

 

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 001, Campus Nord, Barcelona 

Dia: 17 de setembre de 2015  

Hora: de 14.00h. a 16.00h.  

Número de sessió: 002 DAEC 2015/16 
 

Assistents 
 

Claudia Álvarez Caterina Martorell 
Oriol Argelaguet Alejandro Ramos 

Karen Fornés Guillermo Vallés 
Sara González Judith Xarles 

David Lerin  
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Debat sobre la implicació de la DAEC en les sectorials 

a. CEEICCP 

b. CEITOPIC 

3. Col·laboració amb IAESTE 

4. Becaris 

5. Passa classes 2015 

6. Grups de Facebook 

7. Vies de comunicació/treball/organització (Calendar, Trello,...) 

8. Activitats – Visita a la presa de la Baells (SENER) 

9. Torn obert 
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*Es fa una ronda de presentacions per introduir els nous membres 

1. Aprovació de l’acta anterior 

L’acta anterior no s’aprova ja que cal actualitzar-ne el format.  

2. Debat sobre la implicació de la DEC en les sectorials 

a. CEEICCP 

El dia 03/09 ens van enviar una carta de resposta a la nostra petició de 

mínims, en la que es considera que s’excusen de tot i també accepten 

els errors comesos. En aquesta carta es diu que tota la documentació 

que hem demanat s’enviarà a totes les delegacions durant el mes de 

setembre.  

Es considera adequat esperar a rebre aquests documents per a decidir 

la nostra implicació amb aquest òrgan, però és clar que aquesta no serà 

completa, ja que hi ha formes de treballar molt diferents (amb les que 

no coincidim) i hi ha altres prioritats que creiem més importants. 

Cal destacar també que s’ha tardat gairebé un mes a fer-nos arribar la 

resposta i aquesta no aporta solucions. 

b. CETIOPIC 

Ens ha arribat la documentació i la invitació al Congreso de Ingeniería 

Civil que es celebrarà a Madrid, on es farà la Asamblea General 

Ordinaria d’aquest òrgan. Com vam fer l’any passat, no hi assistirem 

però demanarem que se’ns mantingui informats, que se’ns faci arribar 

tota la documentació i, si necessiten qualsevol cosa, els ho facilitarem. 

 

3. Col·laboració amb IAESTE 

L’Oriol Argelaguet és l’únic membre actiu de IAESTE i ens explica una mica de què es 
tracta i els problemes que té. 

IAESTE és una associació a nivell estatal per a fer pràctiques en empreses en 
l’estranger. 
Algú que vulgui participar primer ha de buscar una pràctica en una empresa d’aquí i 
així obtenir uns punts per part de IAESTE. Amb aquests punts pot optar a una pràctica 
IAESTE de fora d’Espanya. 

El problema més bàsic que hi ha és que no hi ha ningú a l’associació. No hi ha gaire 
gent de l’Escola que ho conegui. També s’ha intentat parlar amb l’Escola per a que hi 
hagi una bossa de contactes i així fer més fàcil la tasca de trobar pràctiques aquí, però 
les converses no han avançat.  
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Cal dir que les pràctiques són extracurriculars. És a dir, que els estudiants d’Obres 
Públiques i del MECCP no les poden fer per a completar les hores de pràctiques 
obligatòries que tenen. 

 
Des de la DAEC el que podem fer és col·laborar fent difusió d’aquesta associació i dels 
actes que faci. 

4. Becaris 

Es presenta el becari de la DAEC per al Q1, l’Héctor, estudiant de 3r d’Obres Públiques. 

Tot i que ja hi ha un becari escollit, no hi haurà horari d’atenció al públic fins que la 
UPC no confirmi que no hi ha cap problema.  

L’Alejandro li explica breument les tasques que haurà de fer a la DAEC: cal començar a 
muntar el Language Partnership, cal revisar els apunts que hi ha fins ara i afegir uns 
nous que estan pendents, durant les hores que estigui al despatx caldrà atendre la 
gent que passi a demanar apunts, material, etc; hauria d’aprendre a gestionar la 
pàgina web de la Delegació i puntualment caldrà fer impressions i penjar-les pels 
aularis. 

Se l’introdueix a les nostres eines d’organització i comunicació (mails, trello.com,...) i 
se li dóna una clau del despatx. 

5. Passa classes 2015 

Ho gestionarem via Trello. Cal enviar mail als coordinadors de curs i, a partir d’aquí fer 
un llistat de grups, aules, hores i qui hi anirà. 

En els passa classes es penjaran dos cartells. Un anunciant una xocolatada i l’altre amb 
el contacte de la DAEC.  

A més de presentar molt breument la Delegació, cal que s’escullin els Delegats de 
Classe i que donin el contacte (nom i cognoms, mail i telèfon). Posteriorment s’han 
d’afegir com a administradors en els grups de Facebook (cal que estiguin creats com a 
grup tancat quan es facin els passa classes) i caldrà fer una llista amb els contactes i 
enviar-la als càrrecs de l’Escola que pertoqui. 

Els temes bàsics que s’han de comentar és: recordar que la Delegació és l’òrgan de 

representació, que a banda d’això i del servei de préstec d’apunts també fem 

activitats, anunciar la xocolatada, dir quin és el grup de Facebook en el que s’han 

d’afegir i demanar delegats de classe. 
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6. Grups Facebook 

Cal fer-los de nou. Els antics s’esborraran en un més o dos i, mentrestant s’anirà 
avisant quins són els bons i, si cal, es passaran els apunts al grup nou que toqui.  

Els grups es crearan com a secrets i el dilluns s’obriran i es deixaran com a tancats. Els  

administradors serem la DAEC i els delegats de classe. 

7. Vies de comunicació/treball/organització 

Es fa una mica de repàs de les vies de comunicació, treball i organització que tenim. 

 Mail 

Eines de comunicació. El mail daec.camins@upc.edu el gestiona la Permanent. 
Al mail becaris.upc@gmail.com té accés el becari i tothom que ho necessiti (per 
muntar alguna activitat p.ex.).   
Hi ha un googlegroups amb tots els membres de la DAEC. Enviant un mail a 
aquella direcció arriba a tots els membres. 
  

 Google Calendar 

Eina d’organització que està en fase alpha. De moment estem intentant que 
des del calendari de google de la DAEC es pugui veure quan els membres de la 
permanent estan disponibles o ocupats. 
També anem afegint els propers esdeveniments i convidem als membres, però 
cal millorar-ho. 
 

 Whatsapp 

Eina de comunicació a dos nivells. Hi ha el grup de la Permanent i el grup obert. 
En aquest pot estar tothom que ho demani, ja sigui membre o no, estigui aquí o 
d’Erasmus,... Comunicació més directa i menys formal que per mail. 
 

 Trello 

La nostra gran eina d’organització. El trello.com és un web que et permet fer 
targetes amb feines a fer, etiquetar a la gent, posar checklists, fer comentaris, 
posar dates límit,... Serveix bàsicament per tenir organitzat tot el que hem de 
fer, el que estem fent i/o el que hem fet; juntament amb qui s’encarrega de fer-
ho, com, quan,...  
També hi ha una targeta exclusiva per al becari, per a anar posant el que cal 
que faci a curt i a llarg termini,... 
 
 

 Facebook 

A banda de la pàgina i el perfil de la DAEC, tenim una sèrie de grups de 
Facebook per als estudiants on pengem la informació d’interès més concreta.  
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A més, hi ha el grup secret DAEC Staff. Aquest grup no és oficial de la Delegació. 
Senzillament és un grup on hi ha alguna gent que en algun moment ha passat 
per la DAEC i no ha volgut perdre el contacte. 
 

8. Accés al despatx (claus) 

Cal reprendre el registre de claus de l’any passat i afegir a la Judith, el Lerin i l’Héctor. 

9. Activitats – Visita a la Presa de la Baells (SENER) 

Hi ha un document fet amb el how to, però primer de tot cal tenir els calendaris 

acadèmics complerts i definitius.  

El Lerin s’encarregarà de contactar amb els busos. 

 

10.Torn obert 

 Reordenació del despatx 

Es proposa venir un cap de setmana i treure tot el que hi ha al despatx, tirar el 
que calgui tirar i ordenar el que calgui mantenir. 
També es parla de treure alguna taula.  
Cal parlar amb Coordinació de Campus. 
 

 Proposta Pau Figueres 

En Pau Figueres, un alumne de civil que va estar a la Delegació i que ara està 
d’Erasmus, proposa que algú d’aquí s’encarregui de contactar amb alumnes de 
l’Escola que estan d’Erasmus que voluntàriament facin 10min de vídeo on 
diguin on estan, que tal és aquest lloc, que els han demanat per estudiar, 
quines problemàtiques estan trobant, o el que sigui. 
És una proposta molt interessant però no hi ha ningú a la Delegació ara mateix 
que estigui disposat a organitzar-ho. 
 

 Ple de la DAEC 
Cal convocar un Ple quan tinguem els delegats escollits.  
Cal saber quan seran les renovacions a les vacants de la Junta d’Escola per 
veure si cal que ens esperem a tenir actualitzats tots els membres del Ple.  

En el Ple, informes a part, cal aprovar la gestió de la Permanent, els pressupostos, 

l’elecció dels becaris i cal presentar la memòria 14/15. A més, cal escollir un Delegat de 

Centre. 
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Signatura i vist-i-plau 

 

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 001, Campus Nord, Barcelona 

Dia: 01  d’octubre de 2015   

Hora: De 14.00 h. a 16.00 h. 

Número de sessió: 003 DAEC 2015/16 
 

Assistents 
 

Claudia Álvarez Caterina Martorell 
Hèctor Díaz Alejandro Ramos 

Paloma Feliu Mònica Relats 
Karen Fornés Paula Santandreu 
Sara González Guillermo Vallés 

David Lerin Judit Xarles 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació de l’esborrany de la Memòria 14/15 

3. Actualització sectorials 

a. CEEICCP 

b. CEITOPIC 

4. Resum de comptes 

5. Actualització dels membres del Ple i planificació del primer Ple de la DAEC 

6. Col·laboració amb els col·legis 

7. Idees per a Futur Civil + Jornades d’Escola 

8. Orles 15/16 

9. Sortida SENER 

10.Curs ISTRAM Nadal 

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

L’acta anterior no s’aprova ja que falta actualitzar-ne el format 

2. Presentació de l’esborrany de la Memòria 14/15 

Aquest estiu s’ha elaborat una Memòria de tot el que es va fer l’any passat. Això és un 
llistat per ordre cronològic de tot el que ha passat el curs 2014-2015. Aquest llistat 
també inclou explicacions de cada tema i al principi hi ha un resum d’aquelles 
activitats, serveis o col·laboracions que no tenen una data concreta, sinó que han 
transcorregut al llarg del curs.  

Aquest esborrany (imprès) és consulta i es considera correcte. Ara caldrà donar-li 
format i presentar-ne la versió definitiva durant el Ple de la DAEC.  

Posteriorment es penjarà al web. 

3. Actualització de les sectorials 

 

a. CEEICCP 

En la carta que ens van fer arribar com a resposta a la nostra petició de mínims 
es comprometien a enviar la documentació demanada i a actualitzar el web al 
setembre. Hem esperat fins l’últim dia de setembre per veure que tampoc han 
complert aquest compromís. 
A banda, fa unes setmanes van enviar un formulari a totes les Delegacions de 
les Escoles membre excepte a la DAEC ja que van utilitzar l’adreça de mail 
antiga. Un cop esmenat aquest error, ahir dia 30/09 a les 23:57h es va enviar el 
formulari, comunicant que s’havia decidit que, aquest curs com a mínim, cap 
representant de l’Escola de Camins aniria a l’Asamblea General que hi hagués, 
ja que la nostra implicació no podia ser a aquest nivell amb un òrgan que no 
complia una sèrie d’exigències que nosaltres consideràvem mínimes. 
Aquesta passada matinada, l’actual vicepresident ens ha emplaçat a tenir una 
trobada amb ell per videoconferència, la qual declinarem i aprofitarem el mail 
per acabar d’explicar la situació. 
 

b. CEITOPIC 

Des d’aquest organisme se’ns va convidar al seu Congrés, però de la mateixa 

manera que hem fet la resta d’ocasions, ens vam excusar i vam demanar que 

se’ns fes arribar tota la informació. 
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4. Resum de comptes 

S’ha passat definitivament la factura del Camping on es van allotjar els alumnes de 
geològiques durant una sortida acadèmica el curs passat. 

S‘ha comunicat a les diferents associacions de l’Escola el saldo que tenen de la partida 
de l’Escola, amb el que encara poden pagar factures. 

Cal demanar a la Vanesa que ens faci arribar les factures de l’última xocolatada del 
curs passat i de la primera d’aquest curs. Després, ja que la xocolatada és una activitat 
d’introducció de la DAEC cap als alumnes de l’Escola, es pagarà amb els diners de la 
nostra partida de l’Escola. 

5. Actualització dels membres del Ple i planificació del primer Ple de la DAEC 

Es recorda que el Ple de la DAEC és, per normativa, l’òrgan legislatiu de la mateixa (tot i 
que l’òrgan de treball siguin les reunions entre membres de la DAEC que no tenen per 
què formar part del Ple i/o les comissions). Es recorda que el Ple de la DAEC, per 
normativa, el formen: els Delegats de Classe, els estudiants que estiguin a Junta 
d’Escola, els estudiants de l’Escola que estiguin a Claustre Universitari, els estudiants 
de l’Escola que estiguin en alguna Junta de Departament i la Comissió Permanent de la 
DAEC (Delegat de Centre, Secretària, Tresorer i Coordinadores). 

En aquest òrgan, per normativa, s’ha de: escollir (o ratificar, en aquest cas) el Delegat 
de Centre, aprovar l’horari i el calendari del becari de la DAEC, aprovar la gestió de la 
Comissió Permanent. 

A més, la intenció és que en aquest Ple es mostri el treball que es duu a terme a la 
Delegació. D’aquesta manera, a part de l’informe del Delegat de Centre, l’informe de 
tresoreria i les activitats previstes per aquest 2015-2016, també es presentarà la 
Memòria de la DAEC del 2014-2015. 

El problema bàsic és que no tenim constància exactament de qui forma part del Ple. 
Això és perquè no tenim manera de tenir un control exhaustiu dels estudiants de Junta 
d’Escola que han renunciat a la seva plaça perquè estan d’Erasmus. A més, amb la 
imminent creació del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (fusió de la majoria 
de Departaments de l’Escola), encara no hi ha cap estudiant que formi part de la Junta 
del DECA. Per això intentarem parlar amb el Secretari Acadèmic abans de convocar el 
Ple. 
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6. Col·laboració amb els col·legis 

Arrel de la nostra relació amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 
(CETOP), hem concertat una trobada a tres bandes entre els estudiants (representats 
pel Delegat de Centre), l’Escola de Camins (representada pel Director) i els Col·legis 
professionals que donen servei als titulats de l’Escola. És la nostra intenció que 
assisteixin els tres col·legis (CETOP, Col·legi de Camins i Col·legi de Mines). 

La intenció d’aquesta reunió és conèixer-nos entre nosaltres i buscar formes de 
col·laboració entre tots per tal de fer arribar els Col·legis als estudiants de l’Escola. Això 
pot ser augmentant l’activitat d’aquests a l’Escola, fent més visible el que fan 
mitjançant la nostra difusió, etc. 

S’insta als membres a fer arribar propostes de col·laboració entre els Col·legis i l’Escola 
per portar-les el dia de la reunió. 

7. Idees per a Futur Civil + Jornades d’Escola 

Ja s’avança que hi haurà una reunió Futur Civil amb l’Imma Vidal 14/10/2015. Cal 
veure quina és la intenció de la gent que segueix a Futur Civil que va ser-hi altres anys. 
Si com en l’edició passada es volen usar dos dies, un d’ells podria ser el dia de la 
Jornada d’Escola, emmarcant-se en un programa d’activitats més ampli.  

8. Orles 15/16 

Ja ha començat el curs i hauríem d’anar plantejant les Orles. Com des de fa anys, 
l’empresa amb la que contactarem serà Orlimarc. De la comunicació amb l’empresa 
ens encarreguem des de Delegació però hi ha d’haver algun estudiant que s’encarregui 
de fer i portar el Grup de Facebook.  

 

9. Sortida SENER 

Estem esperant resposta del nostre contacte amb SENER per organitzar la visita. S’han 
proposat una sèrie de dates (consultades prèviament amb els calendaris de proves 
avaluables que tenim) per a que l’empresa pugui escollir i organitzar-se 

10. Curs ISTRAM Nadal 

Les úniques dates que es veuen viables per fer el curs ens els mesos pròxims és la 
setmana de reavaluacions. No és la millor setmana, però creiem que tindrà més èxit si 
algú té alguna reavaluació puntual, que no tres dies plens d’exàmens per tothom. 
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11. Torn Obert 

 

 Passos d’Equador. Veient els comptes, s’ha proposat dedicar una partida dels 
nostres pressupostos del 2016 a fer una petita aportació per ajudar a finançar 
l’organització dels Passos d’Equador que es solen fer a les tres titulacions de 
Grau de l’Escola. 
Es proposa ajudar segons la proposta que ens arribi i fins a 150€ per cada un. 
Aquests diners no es podrien destinar ni a menjar, ni a beure, ni a llogar una 
masia, ni res per l’estil (segurament servirà per comprar les bandes). 

 Cal comunicar oficialment als Delegats de Classe les seves funcions, obligacions 
i limitacions. Es farà un document al respecte i es passarà.  
 
 
 
 

Signatura i vist-i-plau 

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 001, Campus Nord, Barcelona 

Dia: 4 de novembre de 2015 

Hora: de 13.00h. a 15.00h.  

Número de sessió: 004 DAEC 2015/16 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Oriol Morte 
Carles Cortijo EmekaOkpala 
Hèctor Díaz Alejandro Ramos 

Karen Fornés Mònica Relats 
Sara González Guillermo Vallés 

David Lerin Judith Xarles 
Caterina Martorell  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informe del Ple de la DAEC 

3. Informe de la reunió Col·legis – Escola – DAEC  

4. Eleccions parcials per la renovació de vacants del Claustre Universitari 

5. Reinauguració del despatx de la DAEC 

6. Consell Docent d’Enginyeria Geològica 

7. Actualitzacions de les xarxes socials 

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

L’acta anterior no s’aprova ja que cal actualitzar-ne el format. 

2. Informe del Ple de la DAEC 

Es fa un resum dels assistents (alguns delegats de classe, alguns membres de Junta 

d’Escola i alguns membres de la DAEC, a part de la Comissió Permanent).  

S’expliquen els punts a destacar de l’ordre del dia, els documents presentats i els 

temes que es van comentar al torn obert.  

Es passarà l’acta tot i que no s’aprovarà fins al següent Ple. 

3. Informe de la reunió Col·legis – Escola – DAEC  

El passat 26 d’octubre ens vam reunir amb els Col·legis professionals que donen servei 

a l’Escola, Direcció i la Delegació. Per part dels col·legis, van assistir el Degà del CETOP, 

el Degà i el Secretari del Col·legi de Camins i el Secretari del Col·legi de Mines. Per part 

de l’Escola hi havia el Director i per part de la DAEC van assistir l’Alejandro Ramos i la 

Sara González (Delegat de Centre i Secretària). 

A l’inici de la reunió es van explicar alguns temes generals als col·legis: titulacions de 

l’Escola, atribucions de cada una, la recent creació del Col·legi de Mines, i altres 

informacions. 

Després d’això, es va començar la trobada en sí, dirigida en gran part per la DAEC, on 

un dels punts forts va ser la necessitat d’augmentar l’activitat dels col·legis a l’Escola 

per a fer-los visibles i captar el que posteriorment seran els seus col·legiats. 

A part del que es pugui fer a l’Escola pròpiament (xerrades, tallers, una presentació a 

durant les Jornades d’Escola,...), es va plantejar la opció de col·laborar més 

estretament amb la DAEC, la qual cosa ja fa el CETOP oferint places als estudiants a les 

sortides que fan sense el requisit d’estar precol·legiats. 

En aquest sentit, el Col·legi de Mines està molt interessat en oferir places als seus 

cursos ja que estan molt actius però donada la seva recent constitució els estudiants 

no solen tenir constància de la seva existència.  

En el cas del Col·legi de Camins, es remarca que la precol·legiació és gratuïta i aquesta 

et dóna accés a les sortides, cursos i demés serveis. 

En quant a la difusió, des de la DAEC ens oferim a fer d’altaveu per fer arribar l’activitat 

dels col·legis als alumnes amb els canals de comunicació que tenim i, de la mateixa 
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manera, els col·legis augmentaran la seva activitat dirigida a alumnes per tal de ser 

més propers i atractius pels estudiants. 

Se’ls reservarà un espai durant les Jornades d’Escola per a que puguin fer una petita 

presentació i per a que els estudiants es puguin precol·legiarin situ.  

S’estudiarà també (en un futur pròxim) la manera en que els col·legis professionals 

poden ajudar als estudiants (i a l’Escola) a trobar empreses que ofereixin pràctiques 

curriculars. 

 

Com a punt i final d’aquesta reunió, molt formal, de primer contacte; es van 

intercanviar alguns mails de contacte. 

4. Eleccions parcials a la renovació de les vacants de Claustre Universitari 

A Claustre Universitari hi ha 5 places reservades per a estudiants de l’Escola de Camins 

(4+1 nat), de les quals 2 estan vacants actualment. S’ha presentat una candidatura 

col·lectiva per a aquestes eleccions, amb els candidats: Alejandro Botella i Judith 

Xarles.  

Caldrà fer molta difusió per intentar que la participació pugi una mica bastant respecte 

a anys anteriors. Tenim present que segurament serà la única candidatura, però també 

sabem que la participació ha de ser alta per tal de poder-nos sentir representants dels 

nostres companys. Les eleccions seran el 24/11. 

5. Reinauguració del despatx de la DAEC 

Cal que els membres de Futur Civil revisin tota la documentació trobada durant la 

neteja del despatx del 4/10. Se’ls ha reservat un espai per a que puguin guardar allò 

que vulguin però estaria bé que ho fessin en breus, ja que la documentació està allà 

des de fa un mes. 

Es pretén comprar una cafetera per a reduir els costos dels esdeveniments (de la 

compra del coffe break). Portarem un sofà també, per crear un espai a disposició dels 

estudiants, en especial de les parelles del Language Partnership, perquè tinguin un lloc 

on poder trobar-se. 

Quan ho tinguem tot (previsiblement la 3a setmana de novembre), reservarem un dia 

per a donar-ho a conèixer, amb cerveses i cafès gratis (es parla d’una possible 

col·laboració amb BEST per a muntar-ho). 
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6. Consell Docent d’Enginyeria Geològica 

Aquest és l’òrgan que s’encarrega de l’organització i el funcionament del Grau en 

Enginyeria Geològica (hi ha gent de la UB i de la UPC) i hi tenim dues places reservades 

pels estudiants de grau, amb veu i vot. Oficialment i per consens es proposaran des de 

la DAEC a la Judith i el Lerin per ocupar aquestes places. 

 

7. Actualitzacions de les xarxes socials 

S’acorda treure aquest punt de l’ordre del dia, ja que el 03/11 Facebook va tancar 

l’usuari de Facebook que teníem. 

8. Torn obert 

 El 03/11 Facebook va obligar a l’usuari de Facebook que tenia la Delegació a 

passar-se a una pàgina de Facebook. D’aquesta manera, s’han perdut totes 

les publicacions, fotos, converses,... A més, ja no podem estar en un grup de 

Facebook, i molt menys administrar-lo, de manera que també hem perdut 

l’accés i el control de tota l’estructura de grups que vam crear. 

Utilitzarem l’usuari antic de la delegació d’Obres Públiques fins que ens 

passi el mateix 

 Orlimarc va tornar a venir ahir. Cal urgentment començar a organitzar-ho. 

Es proposa el Carles Cortijo per portar la de Màster i l’Elvira o la Marta per 

portar la de Civil (les dues estan d’Erasmus, però ningú dels que estan aquí 

se’n vol encarregar) 

 La Karen i l’Alejandro Botella comenten el feedback que han rebut després 

de la primera setmana d’exàmens parcials (arrel de la implantació d’aquest 

nou model a 2n i 3r d’OP). Es proposa fer una enquesta per a recollir la 

opinió dels alumnes. Caldrà mirar també si això ha ajudat a que els alumnes 

assisteixin més a classe, o s’organitzin millor, així com l’evolució de les notes 

i detectar les problemàtiques que hi ha hagut. També es planteja deixar un 

cap de setmana entre la setmana  d’exàmens, és a dir, que la setmana 

d’exàmens comenci el dimecres d’una setmana i acabi el dimarts de la 

següent, ja que no es fa amb les mateixes condicions l’examen del dilluns 

que el del divendres. 

 S’ha imprès alguna documentació per a tenir-la al despatx en format físic i 

que es pugui consultar. Això és el Llibre d’Actes de la DAEC 14/15, i diverses 

normatives d’interès. 

 Avui mateix s’ha fet una reunió urgent entre el Director, el Cap d’Estudis del 

GEG i l’Alejandro, la Judith i el Lerin. S’ha decidit que s’extingirà el Màster 
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en Enginyeria Geològica. L’última promoció serà la que ara està de mobilitat 

a la Xina  (que necessiten el màster per tenir el doble diploma). 

 Es presenta l’Oriol Morte, becari del Consell de l’Estudiantat, estudiant de 

Civil i membre de la DAEC. 

 Els diners de les CAP s’ha pagat directament al compte personal de l’Emeka. 

Es farà una transferència i ho comunicarà per mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura i vist-i-plau 

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: 25 de novembre de 2015 

Hora: de 14.00h. a 16.00h.  

Número de sessió: 005 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias David Lerin 
Alejandro Botella  EmekaOkpala 

Carles Cortijo Alejandro Ramos  
Paloma Feliu Guillermo Vallès 

Sara González Judith Xarles 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Nota de Premsa de la sortida a La Baells 

3. Lloguer de Material d’EG 

4. Enquestes OP 

5. Jornada d’Escola. Horari, organització,... 

6. Resum del Ple del CdE 

7. Reinauguració del despatx de la DAEC 

8. Registre d’Associacions de la DAEC (Ajuntament i Rectorat) 

9. Esborrany de l’acta del Ple 

10.Minicurs: Microsoft Project 

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

S’aproven les actes de totes les reunions de Delegació fetes fins ara després d’haver-

les actualitzat al nou format.  

Això són: 001 DAEC 15/16, 002 DAEC 15/16, 003 DAEC 15/16, 004 DAEC15/16. 

2. Nota de Premsa de la sortida a La Baells 

Tal com se’ns va demanar, després de la visita a la presa de La Baells, vam fer-li arribar 

a l’Agència Catalana de l’Aigua un informe tècnic realitzat per tots els participants. 

L’ACA ens l’ha tornat amb algunes correccions i SENER ens ha suggerit que podríem fer 

una nota de premsa a partir de l’informe. 

Està fet a mitges, quan s’acabi es tornarà a enviar a SENER i a l’ACA i es penjarà al web 

de la DAEC. 

3. Lloguer material d’Enginyeria Geològica 

La Judith explica com s’ha de fer el lloguer, quins fulls s’han d’omplir i on estan. No cal 

que es deixi carnet perquè el lloguer és de tres setmanes i ja es demana correu i 

telèfon. Falta posar la informació al web. 

4. Enquestes OP 

A l’última reunió l’Alejandro Botella i la Karen van proposar fer unes enquestes per 

rebre feedback dels alumnes de segon i tercer d’Obres Públiques, cursos en els que 

s’ha implantat la nova distribució d’exàmens.  

L’enquesta ja s’ha passat per segon i divendres es passarà per tercer. 

Un cop fetes, les enquestes es posen en sobres, que es segellen i que custodia el 

Delegat de Centre fins que es treballin i es presentin els resultats. 

Aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida no només entre els alumnes sinó també 

entre els professors. Es diu que s’aplaçarà la reunió de coordinadors de curs d’Obres 

Públiques fins que es sàpiguen resultats per poder tractar-ho. 

5. Jornada d’Escola. Horari, organització,... 

L’Any passat hi havia 4 xerrades d’una hora (amb el coffe break enmig) bastant 

pesades. Amb la intenció de recuperar el concepte d’Escola es vol fer un esdeveniment 

per a que participin més o menys tots els agents implicats en la vida estudiantil. 
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Després d’aquesta petita introducció, s’explica una mica el plannningque s’ha plantejat 

per la Jornada. 

 Inauguració / Discurs de benvinguda de Director, Rector, algú de la 
DAEC. 

 Es vol que algú de l’Escola faci alguna xerrada. Que no es vegi tant la 
part institucional o docent del Centre, que es vegi la part 
d’investigació, que es presenti algun o alguns projectes punters que hi 
hagi actualment. 

 Xerrada 1 Jornada Geològiques 

 Xerrada 2 Jornades Geològiques 

 Coffe Break 

 Xerrada 3 Jornades Geològiques 

 Col·legis professionals 

13.00-14.00h Futur Civil + Precol·legiació 

14.00-15.30h DINAR 

15.30-18.30h Workshops 
 

En quant a l’organització de l’esdeveniment, s’ha proposat repartir uns identificadors  

abans de començar la jornada, perquè la gent vingui també als actes del matí. 

Aquestes es recollirien abans d’entrar a Futur Civil o a precol·legiar-se. 

En quant als workshops, es proposarà a les associacions de l’Escola que facin petits 

tallers. Perquè la gent s’apunti cal que estiguin muntats uns dos mesos abans i que es 

puguin inscriure via enquesta (ja sigui al nostre web, o en un doodle o alguna eina 

d’aquest estil). 

El dia 17/11 ens vam reunir amb el Sotsdirector de Relacions Institucionals per parlar 

del tema i tenim tot el suport de l’Escola. El programa que li vam presentar li va 

semblar molt correcte i li va semblar més que adient el fet d’obrir l’acte a més agents 

que no només unes xerrades sobre Enginyeria Geològica. 

S’haurien de començar a repartir responsabilitats i començar a fer feines puntuals.  

La Daria comenta que s’ha de tenir en compte les necessitats de les associacions per a 

fer els tallers, que el temps sigui l’adient, que es pugui anar a més d’un,... 

*Cal comentar que encara no sabem segur la data en la que es farà, ja que el dia que 

està programat (i aprovat) coincideix amb la Jornada de Portes Obertes de l’Escola. A 

més, el dia següent que són les Jornades Culturals i també coincideixen amb les 

‘proves Cangur’. 
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6. Resum Ple CdE 

Assistents membres de la DAEC: Emeka (Coordinador del CdE), Alejandro Ramos i Sara 

com a claustrals i Judith i Alejandro Botella com a representants de la DAEC que seran 

futurs claustrals. 

Aquest Ple va ser una mica diferent, ja que durant el matí hi va haver un debat amb la 

Gerent de la UPC. Aquest va servir per a que ens expliqués alguns temes generals i per 

a que ens aclarís el fet que a partir del Q2, tothom que vulgui una beca de col·laboració 

amb la UPC haurà de rebre-la a un compte de La Caixa. En aquest sentit ens va 

prometre que quan es fes la negociació per renovar el conveni no s’acceptaria que els 

becaris s’hagin d’obrir un compte a La Caixa. 

Després es va fer un dinar de germanor i per la tarda, va començar el Ple en sí. 

En un punt d’aquest es vafer una dinàmica de treballs en grups per a debatre en petit 

comitè com s’ha de fer la distribució de les beques del CdE. 

Com a acords destacables del Ple podem dir que la DAEC tindrà un altre becari de 5h 

setmanals al segon quadrimestre. Com nosaltres podrem escollir el perfil, demanarem 

que sigui una persona dedicada a disseny. Volem algú amb un horari flexible, que 

segons la nostra necessitat ens faci la difusió. Premsa, cartells, xarxes,... 

D’altra banda, es varen votar els usos que es poden donar al romanent del pressupost 

del CdE. Finalment es va acordar destinar-los a material d’oficina per a cada delegació 

o, en algun cas (com nosaltres o Telecos) es pagarà un rollup.  

En quant al nou calendari d’obertura de biblioteques, cal fer difusió del mateix i de que 

s’agafen becaris (beques de col·laboració) per a cobrir aquestes hores. 

La Noemí (membre de la Comissió Permanent del CdE) explica la jornada de 

CampusLAB.  

 

*Cal dir que aquest Ple han acudit com a representants de la Delegació l’Alejandro 

Botella i la Judith. Com ells dos seran claustrals i per tant, nats al CdE, necessitarem un 

parell més de membres que vulguin anar als plens per no perdre representativitat. 

7. Reinauguració del despatx 

Ahir dimarts van ser les eleccions parcials per a la renovació de vacants de Claustre 

Universitari. Aprofitant la jornada electoral, a la delegació vam obrir les portes i oferir 
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cervesa i cafès gratis. Hi va haver alguna gent que va venir (de Obres Públiques 

sobretot) i es van interessar per la feina que es fa a la Delegació. 

Tot i això, no va venir ningú del GEC. 

8. Registre d’Associació de la DAEC (Ajuntament i Rectorat) 

El dia 19 es va presentar tots els papers per constituir una associació amb el mateix 

nom que la Delegació. En tres mesos ens han de confirmar que tot és correcte, però 

mentrestant podem anar a hisenda i demanar un CIF provisional. També hauríem de 

saber com tenir un compte bancari i com podem fer factures. Caldrà fer una guia de 

com renovar les persones que ocupen els càrrecs cada any perquè no es desactualitzi i 

es creïn problemes 

*L’Emeka suggereix que les entitats bancàries on podríem obrir el compte poden ser: 

Banco Caminos o Caixa d’Enginyers, ja que té constància de que ambdós tracten 

bastant bé les associacions. 

En quant a l’actualització del registre d’associacions de la UPC, es va tornar a enviar 

mail al Vre. d’Estudiants i al Secretari General aquest dilluns 23/11 i se’ns va tornar a 

respondre que ho tenen present i que ja contactaran amb nosaltres. 

9. Esborrany de l’acta del Ple 

A tall d’informació i de tenir un document on es pugui veure el que es va parlar, es 

presenta l’esborrany de l’acta del Ple del passat 14/10. Aquesta s’ha de completar amb 

les dades que ha d’afegir el Tresorer.  

Es recorda que aquesta acta s’aprovarà al proper Ple. 

10.Minicurs: Microsoft Project 

Un exalumne ens ha contactat, oferint-nos de venir a fer un curs de “com s’organitza 

una obra”.  

Això serien tant sols dues tardes, una de les quals es donaria la teoria i a la següent 

s’aplicaria amb un cas pràctic. 

El tema és interessant i és necessari que es pugui veure com es fa, i no només la teoria 

que es dona a classe. A més, els ordinadors de l’Escola tenen el programari 

adequat(l’última actualització del MicrosofProject).  
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Falta saber els honoraris d’aquest ex-estudiant i fer comptes (mirar quants assistents 

podria haver-hi, etc.). Les dates que es barallen serien les que queden entre el final del 

primer quadrimestre i les reavaluacions. Això és: 13, 14 i 15 de gener. 

11.Torn obert 

 Reunió de l’Assemblea del Consell del Casal. 

Existeix un Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant on les delegacions del CN 

tenim bastanta representació i en el que el Consell del Casal (representants de 

totes les associacions d’estudiants que s’ubiquen a l’Edifici Omega) vol portar 

una modificació del Reglament de Funcionament de la Casa de l’Estudiant.  

Per això, aquest divendres dia 27/11 s’ha convocat una Assemblea del Consell, 

per debatre les propostes que es volen portar.  

Com divendres ni la DAT ni la DAEC tenen disponibilitat per assistir, avui s’han 

reunit representants de les tres delegacions amb gent del Consell del Casal per 

a tractar aquests temes.  

Alguns dels aspectes que es volen modificar són els accessos a l’edifici, el 

mobiliari que hi pot haver a cada despatx, o la problemàtica que hi ha 

actualment amb la sala d’assaig. 

 Votacions 

Com ja s’ha dit, ahir 24/11/2015 van ser les eleccions parcials per a la renovació 

de vacants del Claustre Universitari, en les que des de la DAEC es presentava 

una candidatura col·lectiva amb la Judith i l’Alejandro Botella com a candidats.  

Es valora positivament la jornada electoral, en la que van votar bastants més 

estudiants que l’any passat. Després que l’Alejandro Ramos i la Sara estiguessin 

presents durant el recompte, es pot dir que hi ha hagut una participació del 

4.3%; que és molt superior a la d’anys anteriors però encara molt inferior al 

que hauria de ser. 

 Roll-up 

La Paloma proposa que contactem amb la mateixa empresa a la que vam 

encarregar les samarretes i els adhesius el curs passat. Com la Delegació de 

Telecomunicacions (DAT) també vol fer el roll-up, segurament es demanaran 

els dos alhora.   

 Sortida de Màster al port. 

Des d’una assignatura del MECCP, es vol organitzar una sortida al Port de 

mercaderies de BCN. Com aquesta sortida ja es fa des d’UPC Alumni, s’ha 

contactat amb ells i donaran places per als estudiants de Màster fent que la 

sortida els surti gratis. 

 Apel·lant al fet que l’activitat de la DAEC sempre passa massa desapercebuda 

pels estudiants, es proposa fer més difusió de les coses que es fan que 
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afectendirectament als alumnes, perquè aquests s’hi fixin més i ho tinguin més 

present. 

 

 

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: 15 de desembre de 2015 

Hora: de 13.55h. a 15.30h.  

Número de sessió: 006 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias  EmekaOkpala 
Alejandro Botella  Alejandro Ramos  

Carles Cortijo Paula Santandreu 
Hector Díaz  Guillermo Vallès  

Sara González  Judith Xarles 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Enquestes OP 

3. Pròxim Ple del CdE. Coordinació del CdE i CdG 

4. Becaris Q2 

5. Informe de la reunió de l’Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant 

6. Torneig Hearthstone 

7. Actualització Orla 

8. Actualització LP 

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

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

2. Enquestes OP 

L’Alejandro Botells explica que ja s’ha fet i com s’ha fet l’informe sobre els resultats de 

les enquestes fetes a 2n i 3r del GEOP arran de la nova organització de les proves 

avaluables. En les conclusions del mateix es comenta que la opinió majoritària és que 

es torni a  utilitzar aquest sistema per al segon quadrimestre, però amb un cap de 

setmana enmig de la setmana d’exàmens. És a dir, que els exàmens comencessin un 

dimecres i acabessin un dimarts, per exemple. 

Una de les preguntes de l’enquesta era si preferien aquest sistema, l’antic o aquest 

amb un cap de setmana enmig. En aquesta, molta gent va marcar la d’”un cap de 

setmana enmig” però posteriorment als comentaris va indicar que el que els agradaria 

era tornar al sistema antic, però que el cap de setmana enmig els semblava bé si no es 

podia tornar a l’antic. En aquest cas, es conten com si haguessin marcat sistema antic. 

En quant es torni a recomptar aquesta pregunta, es presentarà l’informe al Cap 

d’Estudis d’OP i es demanarà que ho expliqui en la propera reunió de coordinadors de 

curs. 

3. Pròxim Ple del CdE. Coordinació del CdE i el CdG 

El proper dissabte hi ha un Ple del Consell de l’Estudiantat. Es recorda que en el Ple del 

CdE hi tenen veu i vottots els estudiants Claustrals i dos membres que facin de 

representants de la Delegació (designats per la mateixa).  

S’ofereix el Carles Cortijo per anar-hi (pendent de confirmar) i potser algun estudiant 

d’Obres Públiques. Pendent de confirmar també. 

Un dels punts de l’ordre del dia d’aquest Ple és l’elecció a Coordinadors del CdE. 

L’Emeka repeteix candidatura per a Coordinador Tresorer i l’Alejandro Ramos ha 

presentat candidatura per a Coordinador Secretari.  

 

En aquest mateix sentit, el dimarts pròxim hi ha una sessió ordinària del Claustre 

Universitari en la que es farà l’elecció als membres del Consell de Govern de la UPC. 

Entre els cinc candidats (de set vacants) que hi ha, de la DAEC hi ha la Sara González. 
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Ara que hi haurà varis membres de la DAEC en aquests òrgans, ens podrem coordinar 

per aprofitar millor la força d’aquests i seguir intentar solucionar els problemes que 

tenim. 

4. Becaris Q2 

Avui i fins al dia 23 està oberta les convocatòries per a ser becari de la Delegació. Es 

recorden les tres beques de les que es disposa (10h- Delegat de Centre, 10h- atenció i 

serveis, 5h- gràfic). La feina que cal fer internament ara serà crear una mesa i afanyar-

nos en reunir-nos i fer entrevistes (si es consideren necessàries) i demanar tot els 

papers, ja que cal tenir-ho tot tancat i presentat (i firmat pel sotsdirector de relacions 

institucionals) el dia 10 de gener del 2016. 

Es decideix que la mesa la formaran els membres de la Comissió Permanent que no 

hagin enviat candidatura. 

5. Informe de la reunió de l’Òrgan de Gestióde la Casa de l’Estudiant  

El passat dimecres es va reunir l’Òrgan de Gestió de la Casa de l’Estudiant, en el qual hi 

ha el Director de Camins, el Director de Telecomunicacions (que és el Delegat del 

Rector), la Degana de la FIB, representants de les tres delegacions del Campus Nord, 

un representant del Consell del Casal UPC i un representant de Coordinació de 

Campus. 

Entre els diferents temes que es van tractar, destaquen: 

 Accés a l’edifici Omega. L’accés per normativa és lliure, així que si tens pase, 

seguretat no pot fer-te fora. 

En principi, els horaris d’accés a l’edifici s’ampliaran. Coordinació de Campus 

estudiarà la viabilitat de posar lectors de targetes a tots els pisos de l’edifici per 

tal que seguretat no hagi de desplaçar-se cada cop que algú vol entrar-hi fora 

d’horari encara que tingui accés. 

 Menjar i electrodomèstics. Des de coordinació de Campus apunten que l’edifici 

no està preparat per suportar la demanda d’energia provocada per tenir 

endollat un o dos electrodomèstics a cada despatx (microones i nevera) com a 

mínim. Cal canviar el concepte que es té de despatx d’associació, ja que es 

considera un despatx ‘administratiu’ quan més aviat seria una sala de reunió. 

Es vol posar un contenidor orgànic de recollida diària. 

Després de totes aquestes reflexions i posada en comú dels problemes, es va arribar a 

l’acord que des de Casal UPC s’analitzaran les necessitats de les associacions per 
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determinar els requeriments que ha de tenir l’edifici. A partir d’aquest anàlisi, 

Coordinació de Campus farà un Pla de viabilitat. L’Alejandro, com a portaveu dels 

estudiants, s’encarregarà de mantenir conversacions amb rectorat (Vre. Vallverdú) per 

millorar la posició de les associacions dins de la Universitat i la importància que se’ls 

dona des de les seves institucions. 

6. Torneig Hearthstone 

En Guillermo explica que el dijous passat es van reunir amb l’associació del Club de Rol 

de la UPC per veure si volen col·laborar amb la Delegació en l’organització d’un torneig 

del joc Hearthstone. En aquesta reunió es va acordar: 

 Es farà una enquesta. En aquesta es podrà escollir la data i la modalitat del 

torneig. Cal veure si la fem al web de la DAEC, al Facebook, en un doodle,... 

 El cartell es farà des del Club de Rol. Tot i això les impressions les pagarà la 

Delegació i també els penjarem nosaltres. 

 S’ha decidit no fer-ho en streaming 

 

7. Actualització Orla 

Fa uns dies es va enviar un mail preguntant als responsables de la orla com anava, si 

molta gent s’havia fet la foto, si ja tenien la llista de professors,...Només ha contestat 

el delegat de 4t del GEOP (responsable de la orla d’aquest any de Obres Públiques). De 

la de Civil i de la de Màster, encara no estan els professors tirats. La Judith 

(responsable de la de Geològiques) diu que en breus contestarà. 

8. Actualització LP 

Un cop donat per acabat el Language Partnership del primer quadrimestre, ja s’ha 

enviat l’enllaç a l’enquesta als participants i s’ha fet difusió de la mateixa.  

9. Torn obert 

 Promoció associacions de l’Escola. La Daria comenta a tots els membres de la DAEC la 

idea que té per a donar visibilitat a les associacions de l’Escola i a la Delegació. 

La proposta és muntar una mena de gimcana amb alumnes de l’Escola que ho vulguin. 

Primer se’ls faria 5min de recorregut per l’Omega per mostrar-los on estan les 

associacions i després es començaria la gimcana en sí, en la que, per grups, s’haurien 

d’anar fent mini proves a cada associació de l’Escola. Com a premi hi podria haver una 

mena de lot, fet amb alguna cosa de cada associació. 

Es considera una bona manera de donar a conèixer l’existència de l’edifici Omega i el 

que s’hi fa dins als estudiants i des de la DAEC es podria potenciar i donar suport, però 
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s’hauria de moure i organitzar a través de la resta d’associacions, ja que a la Delegació 

actualment a tots ens falta temps. 

 

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: 27 de gener de 2016 

Hora: de 12.00h. a 14.00h.  

Número de sessió: 007 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias  Arnau Masclans 
Alejandro Botella  Raul Mato (Xollo) 

Carles Cortijo Hector Mestre  
Jordi Damià (Xollo)  EmekaOkpala 

Hector Díaz  Alejandro Ramos  
Desirée Díez Ana Karla Rey 
Karen Fornés Neus Rojas  
Sara González  Miguel Sánchez 
Elvira García Paula Santandreu 
Diego Huelin Guillermo Vallés 
David Lerin Judith Xarles 

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Nous becaris DAEC 

3. Renovació de la CP de la DAEC 

4. Activitats Q2 

a. Calendaris exàmens 

b. JC 

c. JE 

d. Torneig Hearthstone (cancel·lat) 
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5. Enquestes de MECCP 

6. Actualització Orla 

7. Actualització Language Partnership. Comença el Q2 

8. Coordinació dels Delegats de Classe 

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

L’acta de la reunió anterior s’aprova per consens.L’Emeka diu que no li acaba de 

convèncer el nou format de l’acta, sobretot el quadre del principi. Es mirarà de 

modificar. 

2. Nous becaris DAEC 

Després que el tribunal puntués els candidats, es va agafar la Daria com a becària 

gràfica i es van fer entrevista a quatre candidats que optaven a la beca de 10h. Després 

de les entrevistes es va dubtar entre l’Alejandro Botella i l’Ana, però com l’Alejandro ja 

té una implicació molt gran a la DAEC, es va decidir que la nova becària fos l’Ana. 

Es van presentar tots els papers al responsable de l’Escola sense problemes. 

3. Renovació de la Comissió Permanent de la DAEC 

La Paloma deixa de ser Coordinadora d’Obres Públiques, com ja va dir a principi de 

curs. El relleu, l’agafarà l’Alejandro Botella, que ja te algunes idees per fer com a 

coordinador aquest quadrimestre. 

Arran de l’enquesta que es va fer als de 2n i 3r i que han aconseguit el que volien 

gràcies a ella, l’Alejandro vol augmentar la participació tant dels alumnes com dels 

delegats de classe. També vol interaccionar més amb el Col·legi d’Obres Públiques. 

4. Activitats Q2 

 

a. Calendaris exàmens 

La Judith anirà aquesta tarda a veure el Cap d’Estudis de GEG, ja que no 

ha contestat el mail. 

Alejandro Botella, va assistir a la reunió de coordinació del GEOP i 

aquest segon quadrimestre, a 2n i 3r tindran cada setmana d’exàmens 

separada per un pont enmig. A 4t hi ha tres assignatures que seguiran 

les setmanes d’exàmens de 2n i 3r i dues que seguiran amb el pla que 

tenien abans.  

Sara, també vam assistir a la reunió de coordinació, només falta que el 

Cap d’Estudis ens passi l’excel final per revisar-lo. 

b. Jornades Culturals i Jornades d’Escola 

L’Alejandro explica una mica el funcionament de les Jornades 

d’enguany.  
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Per a les Jornades Culturals hi haurà uns encarregats i uns 

col·laboradors, on els encarregats tindran més feina d’organitzar les 

activitats i els col·laboradors seran més de suport. Per a les Jornades 

d’Escola, els rols es canviaran per a no saturar tant a la gent. 

Jornades d’Escola. 

Es comenta elplanning que se seguirà i a cada punt es deleguen 

responsabilitats: 

9.15hAcreditacions. Estaran fetes d’abans amb els noms dels inscrits i 

també es podran fer al moment. La Dessy i la Paula les repartiran. La 

Karen buscarà pressupost. 

9.30 – 10.00h Discurs benvinguda. Encarregats d’enviar mail i estar 

presents: Sara, Claudia i Alejandro. Parlaran el Director, el Climent i 

l’Alejandro. 

10.00 – 10.30h Xerrada Escola. Cal enviar mail a l’Escola, per a què ens 

proposin una persona que faci una xerrada sobre algun tipus de 

projecte en el qual estigui participant l’Escola. La Judith demana que 

sigui algun tema que pugui interessar a les tres titulacions. Dels mails i 

d’acollir i contactar amb el ponent s’encarregaran la Judith, el Carles i 

l’Héctor Mestre. 

10.30-11.30hPonències d’E. Geològiques. La Judith se n’encarrega. Una 

de les ponències se li hauria de proposar a l’Associació d’Enginyers 

Geòlegs i l’altra hauria de venir del Col·legi de Mines (l’Alejandro 

contactarà amb el Col·legi de Mines, però el ponent serà responsabilitat 

de la Judith). Miguel, Lerin i Guille poden donar un cop de mà a l’hora 

de rebre’ls. 

11.30 – 12.00hCoffebreakEn Lerin i Sara parlaran amb la Vanessa (Cafè 

Camins) pel menjar. Les cafeteres, el cafè i els gots els posarà la DAEC. 

Durant el coffe break estarà d’encarregat el Miguel i col·laborant 

l’Alejandro Botella, el Diego, el Guillem, Dessy, Paula, Karen i l’Ana. 

12.00-13.00h Col·legis professionalsEls tres col·legis professionals faran 

una petita presentació del que és el col·legi i què ofereix. 

S’encarregaran l’Alejandro i la Sara.  

13.00-14.00hPrecol·legiació + Espai d’Entitats En un principi hi havia 

d’haver un espai perquè algunes empreses de Futur Civil recollissin 

currículums o fessin entrevistes, però  com no està havent gaire activitat 

per part de FC, es farà un espai perquè algunes entitats es presentin 

(AUCoop, UPC Alumni, Enginyers sense Fronteres...). Serà al C2 i de 
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contactar amb ells se n’encarrega l’Alejandro, però l’espai haurà d’estar 

muntat i se n’encarregaran els mateixos que hauran fet el coffe break.  

14.00-15.00h Dinar institucionalComensals: Alejandro i Judith com a 

representants de la DAEC, Rector, Director, Climent Molins i Degà de la 

Facultat de Geologia, els tres ponents i els tres degans dels col·legis. 

Caldrà parlar amb la Vanessa per a reservar la sala i demanar el menú 

‘car’.  

15.30-18.30hWorkshops: Entitats que volem convidar a participar: 

Camins Makers (El contacte és la Judith. Suposem que ho faran al seu 

laboratori. 7 o 8 persones com a molt), dooboku, Caminahora (se’ls 

proposarà, tot i que no se’ns acudeix quin tipus de taller podrien fer), 

UPCAlumni. Associacions d’estudiants que volem convidar a participar: 

Xollo: farà un taller de 1h o 1h30min de maquetació + còmic + 

Photoshop (després es reuniran per decidir-ho. Cal que diguin aules), 

CEC (la Sara els hi comentarà), IAESTE (l’Héctor Mestre els hi 

comentarà), Rugby, AESS.  

L’Ana, l’Héctor D. i el Xavi (becària i antics becaris) s’encarregaran de fer 

les inscripcions (web). 

En principi no es posarà material des de la Delegació, sinó que cada 

entitat haurà de portar-lo. Tot i això, si ens ho demanen es pot mirar de 

finançar.  

 

Jornada Cultural. 

Es començarà amb una xocolatada. Responsable: Carles. 

Col·laboradors: Alejandro B, Elvira, Karen, Guillem, Diego, etc. 

 

Durant tot el dia hi haurà una barra amb cervesa (encarregats: Miguel, 

Guillermo, Neus) i un DJ que punxi música.  

Dinar la Karen i l’Héctor han de pensar alguna manera de fer un 

descompte o un dinar popular. 

Hi haurà l’actuació musical de tres grups que cal buscar. L’encarregat de 

coordinar-ho és l’Alejandro B, que té un grup que tocarà més d’una 

hora. L’altre grup potser és el de l’Emeka. 

El material pels concerts s’ha de tractar també. Cal avisar a Equip de so 

(que ens ajuda a muntar tot l’equip) i parlar amb Coordinació de 

Campus i amb Manteniment, que són els que ens han de posar els punts 

de llum. Es pot parlar abans amb Telecogresca per saber com ho fan 

ells. 
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Ajudaran a muntar les tarimes: Miguel, Guillermo, Alejandro, Adri, 

Diego,... 

Es faran les Cucanyes. L’Elvira s’encarregarà d’enviar mail a les 

associacions per convidar-les a fer una cucanya o col·laborar d’alguna 

manera. El Xollo participarà i segurament hi haurà més d’una prova. Ella 

mateixa quadrarà l’horari d’activitats. Si les associacions necessiten 

material extra, l’hauran de portar-la ells. Si es necessita beguda, la 

podem posar des de la Delegació.  

I el concurs de ponts. El Diego, l’Ana, l’Arnau i la Blanca s’encarregaran 

de mirar el material que hi ha per als ponts i comprar-ne de nou. 

 

Es proposa donar descomptes (en el dinar, en les cerveses) si fas uns 

quants workshops.  

 

L’horari de cada persona el farà l’Alejandro per garantir que sempre hi 

ha la suficient gent per cobrir necessitats. 

Pel que fa a la publicitat, la Judith i la Karen potser fan passa classes i 

s’anunciarà repetidament durant el dia anterior. 

 

 

La Daria s’encarregarà del disseny: logos (un per la JC i l’altre per la JE), 

acreditacions, fulletons per donar abans de l’hora de dinar anunciant els 

workshops de la tarda, difusió viaFacebook....  

Tota la tresoreria passarà pel Lerin. 

 

 

c. Torneig Hearthstone (cancel·lat) 

Anul·lat. Club de Rol no ha dit res des de delegació. L’enquesta estava 

oberta, però es tancarà. 

5. Enquestes de MECCP 

S’està preparant una enquesta perquè facin els alumnes del Màster i veure les 

mancances que han notat.  

A la classe que ve d’Obres Públiques pot ser presencial, però a la classe que ve de Civil 

és més complicat però es pot passar a cada grup.Si es fa així, s’ha de coordinar bastant 

i pot ser una mica complicat. La Paloma ha enviat un esquema que es comenta i es 

faran modificacions. 
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6. Actualització Orles 

El Carles i l’Alejandro veuen que no hi ha molta gent de màster així que en principi 

aquesta orla no es farà. 

Respecte a la de civil es farà un recordatori i es tancarà l’enquesta el divendres. El cap 

de setmana es passaran les llistes de professors a Orlimarc. 

7. Actualització Language Partnership. Comença el Q2 

L’Elvira (que també va col·laborar amb el SALSA’M) té potestat total per organitzar-ho 

de la manera que vulgui. Té el suport de la becària i de l’Hèctor, que se’n va encarregar 

el quadrimestre passat.  

No està molt clar que tingui molt d’èxit, ja que els segons quadrimestres sempre són 

fluixos, ja que hi ha pocs Erasmus i molta gent de l’Escola que ho vol fer. 

8. Coordinació dels Delegats de Classe 

Cal tenir més comunicació amb ells. És una responsabilitat de la Delegació, ja que els 

delegats de classe són els integrants del Ple de la DAEC. 

Es proposa fer reunions més específiques perquè se sentin més atrets que a les 

reunions ordinàries. 

9. Torn obert 

 Cursos d’AutoCAD.  En Mario Fernández vol donar uns cursos d’AutoCAD i Revit. Els 

grups hauran de ser de menys de 20 persones inosaltres hem de demanar les aules 

perquè si no, cobren 80€. 

 Xocolatada. Es farà almenys una altra abans de les Jornades Culturals. Els encarregats i 

col·laboradors seran els mateixos. 

 Alejandro B comenta que aquest dissabte toca amb el seu grup a prop d’aquí i ens 

convida a tots a anar a veure’l.  

 

Signatura i vistiplau: 

El Delegat de 
Centre 

La Secretària La Coordinadora d’Obres 
Públiques Sortint 

El Coordinador d’Obres 
Públiques Entrant 

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

Lloc: Edifici Omega, despatx 001, Campus Nord 

Dia: 10 de febrer de 2016 

Hora: de 12.00h. a 14.00h.  

Número de sessió: 008 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias  Arnau Masclans 
Alejandro Botella  Emeka Okpala  

Carles Cortijo Alejandro Ramos  
Karen Fornés Ana Karla Rey  
Sara González  Neus Rojas  
Elvira García Miguel Sánchez 
Diego Huelin Oriol Vimes 
David Lerin Judith Xarles 

Karen Fornés  
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. CdE. Comentaris i representants de la DAEC 

3. Torn obert 

4. Jornades 

a. Publicitat: estratègia i planificació 

b. Pressupostos 

c. Contactes realitzats 

d. Dinars 

e. Compres: Alcohol, ponts, birra,...  
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1. Aprovació de l’acta anterior 

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

2. CdE: Comentaris i representants de la DAEC 

Com a representants de la DAEC assistiran la Dessirée i el Diego. L’Alejandro explica a 

grans trets els temes principals que es tractaran al Ple. 

3. Torn obert 

No hi ha temes a comentar al torn obert. 

4. Jornades 

 

a. Publicitat: estratègia i planificació 

Es vol crear un logotip per a cada dia. També es farà bastanta 

cartelleria. Per a la Jornada d’Escola, es farà una fitxa per a cada 

xerrada, igual que l’any passat. Per a aquell mateix dia també es faran 

acreditacions. Cal mirar quines i fer el disseny (becària gràfica). 

b. Pressupostos 

Quan s’acabin de comentar tots els preus (del coffee break, de les 

acreditacions, del dinar, etc.) es penjarà un pressupost i es veurà quant 

podem dedicar a ajudar a les associacions que venen amb el material 

que necessitin. 

c. Contactes realitzats 

S’està començant a contactar amb les associacions de l’Escola per a 

organitzar els workshops. S’ha començat a parlar amb el Col·legi de 

Mines, amb l’Associació d’Enginyers Geòlegs i amb l’Escola per a les 

ponències. En quant a la presentació dels Col·legis, el de Camins i el 

d’Obres Públiques en principi tenen el dia reservat, però cal acabar de 

concretar alguns aspectes i parlar amb Mines. 

d. Dinars 

Pel dinar institucional de la Jornada d’Escola seran uns 11 o 12 

comensals (col·legis, ponents, director, etc.) sortirà per uns 180€ 

Pel dinar popular del Dia Cultural es parlarà amb la Vanesa sobre les 

diferents opcions que tenim (descomptes en entrepans, un plat especial 

per aquell dia,...) 

e. Compres: Alcohol, ponts, birra, ... 

42



 

DAEC –Assemblea General 008 

Acta de reunió 10/02/2016 

Curs 2015-2016 

  

 

Els membres de la Delegació es posen a revisar el material que hi ha al 

despatx (sobrant d’altres anys). Es farà un inventari i es veurà què cal 

comprar i que es pot aprofitar. 

 

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 març de 2016 

Hora: de 14.00h. a 15.00h.  

Número de sessió: 009 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias  Hector Molina 
Alejandro Botella  EmekaOkpala 

Carles Cortijo Blanca Puche 
Alberto Díaz  Alejandro Ramos 
Desiree Díez  Ana Karla Rey 
Paloma Feliu  Neus Rojas 
Karen Fornés  Miguel Sánchez 
Elvira García  Paula Santandreu 

Sara González  Guillermo Vallés  
Diego Huelin Oriol Vimes 
David Lerin Judith Xarles 

Arnau Masclans  
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Junta d’Escola: Preparació i debat 

3. Torn obert 

  

44



 

DAEC –Assemblea General 009 

Acta de reunió 08/03/2016 

Curs 2015-2016 

   

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

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

2. Junta d’Escola: Preparació i debat 

Demà es farà la primera Junta d’Escola del curs. S’explica breument que la Junta 

d’Escola és l’òrgan de l’Escola, en el que hi ha representació de tots els estaments de la 

mateixa i en el que s’aproven totes les decisions que pren la direcció del Centre. 

Des de la DAEC s’han entrat per registre dos documents tractats en reunions anteriors 

per a que constin en la reunió de demà, els quals es recorden: 

 Moció sobre la franja cultural. Aquest document es va presentar via mail fa 

dies a la Direcció de l’Escola, la qual l’ha assumit. Tot i així, s’ha entrat per 

registre perquè el document estigui a disposició de tots els membres de la 

Junta. 

 Queixa dels estudiants del Màster en Enginyeria Ambiental sobre el preu de les 

pràctiques. Els estudiants d’aquesta titulació ens van fer arribar una queixa 

sobre el sou que havien de cobrar per a realitzar les pràctiques en empresa 

curriculars però no obligatòries, ja que argumentaven que els limitava molt a 

l’hora de trobar-les. La DAEC no està a favor d’aquesta posició (i així s’explicarà 

a la Junta), però és la seva responsabilitat canalitzar les opinions dels estudiants 

per les vies que més s’escauen. 

S’expliquen i es tracten breument alguns dels punts de l’ordre del dia.  

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe del Director 

3. Acreditació titulacions 

L’any passat l’Escola de Camins va acreditar les seves titulacions amb l’AQU 

(Agència de Qualitat Universitària) i amb el segell ASIIN (segell de qualitat 

universitària alemany que serveix per equiparar titulacions a nivell europeu). En 

el cas d’ASIIN, es van posar una sèrie de mesures correctores a presentar en el 

termini d’un any per a revalidar aquesta acreditació (p.ex. menys exàmens per 

assignatura). Es presentaran aquestes accions a la Junta. 

4. Modificació Reglament Escola de Camins 

Arrel de la creació del DECA (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental), fusió 

de 6 departaments, hi ha una descompensació en la composició de la Junta, ja 

que per normativa cada Departament que dóna servei a l’Escola té un 

representant. Com el volum del DECA és molt major al de la resta de 
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departaments, cal canviar la normativa per a modificar el nombre de 

representants d’aquest Departament. La proposta és que en siguin 2 per al 

DECA i 1 per a cada un dels altres Departaments, però pot ser que hi hagi 

comentaris que facin canviar el nombre que s’aprovi finalment. 

5. Delegació de funcions de la JE a la CP 

Posar per escrit i amb l’aprovació de la Junta el que ja es venia fent amb 

normalitat. Per la facilitat de tractar alguns documents amb un grup de 

representants més reduït (Comissió Permanent de la Junta d’Escola), es 

deleguen algunes funcions com l’aprovació dels calendaris d’exàmens. De tota 

manera, les decisions preses cal presentar-les a la Junta d’Escola.  

6. Pressupost Escola de Camins 2016 

Els pressupostos que es presentaran no estan penjats encara. La DAEC va 

presentar una justificació que s’ha acceptat per part d’Escola de les activitats 

que s’han fet i es volen fer amb el que costen, que suposaria un augment del 

pressupost de la dele d’un 50%. 

Cal tenir en compte que aquest any s’ha perdut la Càtedra Abertis, amb el que 

es perden ingressos. 

Cal veure si l’Escola dedica alguna partida al DECA, ja que la partida de la UPC 

pel Departament és més o menys una cinquena part de la suma de les partides 

que tenien els Departaments abans de la fusió. 

Caldrà parlar del pressupost de les associacions d’estudiants de l’Escola. Tenim 

contacte amb totes menys amb el CEC (Club Esportiu Camins). 

Per tenir una idea del que es presentarà demà, l’Emeka proposa mirar als 

pressupostos de la UPC que són públics, quina partida va a Camins. 

7. Liquidació pressupost Escola de Camins 2015 

Només es comenta que s’intentarà que no hi hagi romanent, ja que aquest es 

destina a eixugar el deute de la UPC. 

8. Desprogramació i extinció màster EGM 

Per normativa UPC, un cop tancada la matrícula al Màster cal garantir que els 

estudiants ja matriculats puguin acabar la titulació, així que tothom tindrà dret 

a matrícula, docència i exàmens sense problemes. L’únic que pot passar és que 

al ser tant poca gent, les assignatures les facin comunes amb altres titulacions. 

9. Plantejament de la relació Escola de Camins – DECA 

Durant la creació del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental s’ha plantejat i 

proposat crear un òrgan conjunt entre Escola i DECA, la Federació Camins; un 

òrgan consultiu i de debat sobre les línies bàsiques d’actuació tant de l’Escola 

com del Departament per aconseguir metes conjuntes. 
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Tot i això, l’Escola i el Departament tenen tasques bastant separades i no tots 

els professors estan d’acord en aquesta unió. Cal afegir també que aquesta 

Federació inclouria agents externs a la Universitat però molt presents en el 

futur dels Enginyers que surtin de l’Escola, com els Col·legis. 

El document que es sotmet a  votació demà és el que es va aprovar per consens 

a la Junta del DECA i que deia que s’havien de començar les negociacions.  

L’Emeka comenta que cal veure què s’aprova exactament ara, ja que és un 

document que no s’anirà canviant cada any. 

10. Afers de tràmit 

Cal presentar els documents que s’han entrat per registre. 

Cal demanar que el calendari acadèmic s’allargui al menys una setmana més 

per a tenir més temps entre la finalització dels quadrimestres i les 

reavaluacions. 

11. Torn obert de paraules 

 

3. Torn obert 

No hi ha paraules en el torn obert. 

 

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: Dimarts 15 de març de 2016 

Hora: de 14.00h. a 15.00h.  

Número de sessió: Sessió extraordinària 
 

Assistents 
 

Daria Arias  Alejandro Ramos 
Alejandro Botella  Ana Karla Rey 

Carles Cortijo Neus Rojas  
Elvira García  Miguel Sánchez 

Sara González  Paula Santandreu 
David Lerin Guillermo Vallés 

Noemí Medina  Judith Xarles 
 

Ordre del dia 
 

1. Dia Cultural: organització i coordinació d’activitats 

a. Premi del concurs de cucanyes 

b. Cucanyes que es realitzaran 

c. Grups de música que actuaran 

2. Torn obert 
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Aquesta sessió s’ha convocat per a tancar alguns temes urgents de la organització del 

Dia Cultural. 

1. Dia Cultural: organització i coordinació d’activitats 

Es comenta quines activitats es duran a terme el dia cultural, l’horari que se seguirà i 

els espais que es faran servir. 

a. Premi del concurs de cucanyes 

Per al concurs de cucanyes aquest any es donarà un premi al grup guanyador. Cal 

decidir quin és aquest premi. 

En un primer moment es va dir de parlar amb Telecogresca per a que ens fessin preu i 

regalar 4 entrades (costarien uns 48€). L’opinió general és que sembla poc “aparatós” i 

que estaria millor regalar entrades d’alguna cosa amb relació amb l’Escola de Camins.  

Es proposa parlar amb el Club Esportiu de Camins per negociar un preu i regalar 4 

entrades per a la Masia Esportiva que solen fer cada final de curs. 

També es proposa que sigui un conjunt de objectes útils per “sobreviure” a la carrera. 

El responsable de decidir quins seran el objectes i de comprar-los serà el David Lerin. 

Se segueix amb el mateix pressupost que es tenia en un principi. 

b. Cucanyes que es realitzaran 

S’expliquen les cucanyes que es faran: quina associació les farà i en què consistirà la 
cucanya. 
A part de les que ja hi ha muntades, la Delegació en realitzarà dues. Una d’elles es té 
clar que serà l’’enfonsar la flota’ que ja es va fer l’any passati com a cucanya nova 
d’aquest curs es proposa la ‘baralla de galls’.  
En aquesta, dos participants s’han de posar a la gatzoneta i intentar fer fora al contrari 
sense que caigui l’aigua d’un got que aguanten amb la boca. 
L’última cucanya la faran tots els equips junts i també tothom que hi vulgui participar i 
serà el ‘llançament de flams’. 
 
El responsable de les activitats són: 

 “Enfonsar la flota” Paula Santandreu. 
 “Baralla de galls”: Alberto Diaz 
 Llançament de flams: Noemí Medina, Diego Huelin i Cristina Arbués 

(estudiant de GEC, col·laborador de la DAEC) 
 Concurs de ponts: IvanCantero (estudiant de GEC, col·laborador de la DAEC) 

i Diego Huelin 
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La Sara comenta una idea sobre la puntuació de l’activitat dels flams. Proposa que es 
faci amb parelles i dos flams per parella. 
Aquesta activitat dels flams es podria fer al B2 (a decidir encara). 
 
S’informa que l’excel amb els horaris de cada membre s’organitzaran durant la 
setmana de Setmana Santa.L’Alejandro Ramos comenta que s’utilitzi les dades de l’any 
passat per facilitar la feina d’aquest curs respecte el material a utilitzar (horari de cada 
persona, material que es va fer servir per les cucanyes). 
 
Per altra banda es parla del pressupost que s’ha demanat per la instal·lació d’un punt 
de llum per a l’equip de música de l’escenari. Aquest servei es demana a manteniment 
de la UPC, que al seu torn contacten a una empresa externa per a que vingui a fer-ho, 
ja que no entra dins el que consideren les seves funcions. Aquesta empresa ens cobra 
400€ (inicialment eren 1200€ però se’ns ha fet una rebaixa). Al veure aquest cost tant 
elevat, es mirarà de trobar una solució alternativa i es comunicarà als responsables 
corresponents que el servei de manteniment contracten empreses externes per a fer 
feines amb els materials de la UPC i en les seves hores de feina. 

 
c. Grups de música que actuaran 

S’explica que ja hi ha dos grups confirmats per actuar a la tarda, després de les 
cucanyes. 
Es comenta que avui per la tarda es tancarà del tercer grup que actuarà. 
 

2. Torn obert 

No hi ha qüestions al torn obert. 

 

 

 

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: 30 de març de 2016 

Hora: de 12.00h. a 14.00h.  

Número de sessió: 010 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Lluis Albert Blanca Puche 
Alejandro Botella Alejandro Ramos 

Karen Fornés Ana Karla Rey 
Elvira García Miguel Sánchez 

Sara González Paula Santandreu 
David Lerin Guillermo Vallés 

Arnau Masclans Judith Xarles 
Noemí Medina  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Queixa sobre el professor FrancescMagrinyà 

3. Usuari de Facebook de la DAEC 

4. Incidències PGTTe. Actualització 

5. Jornada d’Escola 

6. Dia Cultural 

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

L’acta de les reunions anteriorses presentaran la propera reunió juntament amb la d’avui. 

2. Queixa sobre el professor Francesc Magrinyà 

S’explica que a partir d’aquest moment el Lluís s’encarregarà de tramitar la queixa sobre el 

professor Magrinyà. La queixa ja està redactada. En quant la firmin les delegades de 3r 

s’entrarà per registre.  

Tot i això, la CAPDI (Comissió d’Avaluació del Personal Docent i Investigador) ja s’ha fet, amb el 

que aquesta queixa no tindrà un efecte real aquest any sobre la qualificació del Professor. De 

tota manera, és positiu deixar constància d’aquests fets per a que es tingui en compte en 

decisions futures a prendre pel Departament o l’Escola. 

3. Usuari de Facebook de la DAEC 

L’usuari de Facebook de la DAEC ha estat tancat, per no ser una “persona”.  
A diferència de l’altre cop que va passar, no s’ha convertit a pàgina (els amic que tenia s’han 
“perdut”) ni ha permès guardar tota la documentació generada (converses, publicacions, etc.). 
A més, la pàgina que té la DAEC, al no ser un usuari, no té accés als grups de Facebook que 
s’han creat per curs, el que ens limita molt la difusió. 
 
Es proposa que els membres de la DAEC facin difusió a títol individual (temporalment) en els 
grups en els que estan.  
 
Es comenta que en un futur es podria crear un usuari de Facebook que fos el Delegat de 
Centre. 
 

4. Incidències PGTTe. Actualització 

Es parla de les problemàtiques amb el professor Robusté, professor del Màster en Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports (MECCP). El Delegat de Centre comenta que va assistir a una reunió 
amb el professor en la que van assistir també el Delegat de Classe de 1r del MECCP, la 
Secretària de la DAEC i el Cap d’Estudis del MECCP. En aquesta es van acordar una sèrie de 
mesures per resoldre les incidències detectades i es va proposar una comissió de seguiment 
formada per un professor i un alumne.  
Es perfilaran els temes a tractar amb el Director de Departament demà. 
 

5. Jornada d’Escola 

Es comenta com han quedat els pressupostos al final.  
Les acreditacions han sortit més barates del que ens esperàvem.  
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6. Dia Cultural 

El Delegat de Centre explica que el punt de llum del Dia Cultural per a l’equip de música que es 
va comentar l’última reunió segueix suposant un cost de 400 €. Com que és un preu molt 
elevat, segueix pendent buscar una alternativa. L’Alejandro Ramos i l’Alejandro Botella 
s’encarregaran de trobar una solució. 
 
Per tal que l’organització (sobretot les persones que estiguin a la barra) no beguin cervesa 
sense pagar-la ni que l’hagin de pagar tota; es farà un preu de 5€ pels membres que estiguin 
durant tot el dia treballant en l’organització amb el que podran beure.  
 
L’Elvira, explica que al febrer es va enviar un mail des de la DAEC a totes les associacions de 
l’Escolapreguntant si volien participar a les cucanyes. A principi de març es va enviar un altre 
mail de recordatori. 
Abans de Setmana Santa ens va contactar l’Asociación de Estudiantes Chinos de la UPC, però 
com ja estava fora de termini els vam comentar que no tindrien una cucanya pròpia però se’ls 
buscaria un espai. 
El Club Esportiu no va contestar fins Setmana Santa (també fora de termini). Des de la DAEC 
se’ls va respondre, com a l’altra associació, que no podrien tenir una cucanya pròpia, però se’ls 
convidava a participar del Dia. Ells varen respondre que no els semblava correcte perquè ja 
estaven muntant les seves activitats. Després de no rebre resposta nostra durant tres dies 
varen tornar a enviar-nos un mail que deia que passarien a parlar amb l’Escola les activitats 
que farien. 
Com és evident, l’Escola no té cap potestat per dir les activats que cal fer o no a la plaça, ja que 
els permisos a l’Ajuntament els presenta la DAEC i és aquesta l’encarregada de gestionar les 
activitats que es fan; així se’ls va comentar a ells i així se li ha comentat al Sotsdirector de 
Relacions Institucionals. 
Tot i que la majoria de membres creu que aquesta associació no hauria de participar del Dia 
Cultural, perpolítica de la Delegació de que aquesta festa sigui participativa i inclusiva de tots 
els estudiants i totes les associacions de l’Escola; es proposa enviar un correu explicant un cop 
més que les cucanyes ja estan tancades i organitzades, però que com ja es va dir se'ls convida a 
participar i passar a tractar de quin espai, hores i activitats disposaran. 
   
En quant a la composició de la panera, podria ser: 
 

 Pot de vaselina – “pels exàmens” 
 Calculadora “cutre” – “per calcular la nota que necessites a l’examen final” 
 Cascos blanc d’obra – “per aguantar els cops que et venen” 
 Cafè (“tres en uno”) – “per a aguantar les nits en vela” 
 Ampolla d’alcohol – “per fer passar les penes” 
 Quatre brúixoles – “per trobar el nord/la sortida del pou” 
 Material extra pel concurs de ponts 
 Armilles 
 Samarreta amb el logo de la DAEC 
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7. Torn obert 

No hi ha comentaris en el torn obert. 

 

 

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: 13d’abril  de 2016 

Hora: de 14.00h. a 16.00h.  

Número de sessió: 011 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Lluís Albert  David Lerin 
Daria Arias  Arnau Masclans 

Alejandro Botella  Noemí Medina  
Carles Cortijo Blanca Puche 
Alberto Diaz  Alejandro Ramos 
Desiree Diez Neus Rojas 

Chaimae El Madi Miguel Sánchez 
Karen Fornés  Paula Santandreu 
Elvira García Guillermo Vallés 

Sara González Judith Xarles 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Jornada d’Escola 

3. Dia Cultural 

4. Curs ISTRAM 

5. Opinió Model d’Escola 

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

S’expliquen les tres actes que cal aprovar. Una d’elles (la del 08/03) es passa en paper. 

S’aproven les tres actes per consens. 

2. Jornada d’Escola 

Els membres de la DAEC fan diversos comentaris respecte a com es va desenvolupar la Jornada 

d’Escola. Es recullen de forma resumida. 

L’A. Botellatroba molt positiva l’organització que es va aconseguir per aquell dia. Tot i això creu 

que és lamentable la poca participació per part dels estudiants. Aquesta és una opinió 

compartida per la majoria dels membres de la DAEC. En Lerin afegeix que és la primera edició i 

que és probable que en anys vinents la resposta dels alumnes sigui millor. La Neus proposa 

publicitar-ho d’una altra manera. En Miguel, en canvi, considera que la causa de la poca 

assistència no és una altra que les poques ganes dels alumnes de fer activitats fora de les aules 

i de formar-se com a professionals.  

El Carles comenta que les xerrades es van desplaçar mitja hora endavant perquè un ponent es 

va allargar i l’organització no va saber tallar-lo. L’Alejandro explica que per evitar això 

justament es van fer unes targetes que posaven 15’ i 5’ i que es van mostrar,però van tenir 

l’efecte esperat. Per futures edicions caldrà considerar marges de temps més amplis. 

La Daria pensa que gran part de les xerrades dels col·legis professionals van estar massa 

orientades a explicar aspectes de la professió en si quan el que s’esperava és que s’expliqués 

què és el que t’ofereix la institució. S’està d’acord amb ella i, pel que es va acordar amb els 

col·legis, hauria d’haver estat més orientada a que t’ofereixen. 

La Judith comenta que la gent es fa inscriure als workshops i després no va aparèixer en tot el 

dia. També proposa que en anys vinents es faci una enquesta a les xarxes socials abans 

d’organitzar la Jornada per recollir els temes que interessen més als alumnes i orientar les 

xerrades en funció a aquesta informació. L’Alejandro pensa que, tot i la poca participació, les 

ponències d’aquest any eren molt atractives.  

La Neus proposa que els dies en els que es fan la Jornada d’Escola i el Dia Cultural, en comptes 

d’estar junts estiguin separats per un dia. Per exemple, que aquests esdeveniments siguin un 

dimarts i un dijous d’una setmana que no es faci pont. En relació a aquest tema, la Paula indica 

que els comentaris dels companys de classe eren de “quin dia és el que hi ha festa?” referint-

se a la Jornada d’Escola. 

Es proposen diferents opcions de situació de les dues jornades en el calendari:  

1. Dos dies en dues setmanes consecutives (p.ex. dimarts d’una setmana, dijous de la 

següent) 
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2. Dos dies separats per un dia (dimarts i dijous de la mateixa setmana) 

3. Dimarts i dimecres de la mateixa setmana 

També es proposa donar un incentiu per que la gent vingui (p.ex. algun premi als primers que 

recullin les acreditacions). 

3. Dia Cultural 

Tal com s’ha fet amb la Jornada d’Escola, es recullen les opinions dels membres de la DAEC en 

quant al desenvolupament del Dia Cultural.  

El primer comentari i generalitzat entre tots els membres és que l’organització i el 

desenvolupament del Dia va ser molt positiu i molt divertit. 

Entrant en detall i en els temes que no van anar tanbé, l’Alejandro explica que va haver 

d’intervenir personalment per tal que els treballadors de manteniment fessin la instal·lació de 

l’endoll per a l’escenari i per a la barra. Finalment va fer que intervingués el Vicerector 

d’Estudiants, ja que hi ha problemes interns entre el personal de Coordinació de Campus. Tot i 

així, la responsabilitat civil de la instal·lació la van haver d’assumir tant l’Alejandro (com a 

responsable dels permisos de l’esdeveniment), com el Director de l’Escola i el Rector de la UPC, 

ja que manteniment de Campus es nega a firmar el document. El tracte rebut per aquesta part 

de la Universitat es considera abusiu i quan acabi el curs es presentarà una queixa formal al 

Rectorat perquè es miri de solucionar aquest problema, que tenim constància que no ha 

passat només aquesta vegada i no només amb la DAEC.  

De tota manera, l’any que ve es contractarà amb temps amb una empresa externa que vingui a 

fer la instal·lació, encara  que el preu sigui major al que es demanava des de manteniment de 

la UPC. 

 

En quant a altres temes, el Guillermo proposa per futures edicions demanar un segon tirador 

de cervesa perquè amb un es feia curt. 

Al acabar el Dia, el personal de seguretat de la UPC ens va avisar que un dels extintors del A2 

havia estat buidat. No és el primer cop que passa i reposar-los surt car i cal pagar-ho des de 

Delegació. Per això, en edicions futures es mirarà la possibilitat de tancar alguns aularis.  

Com a proposta per anys vinents es comenta que caldria refer l’horari de les activitats per tal 

que les cucanyes comencin més tard i els concerts siguin menys estona. 

Respecte al tema dels comptes, mirant la caixa que s’ha fet i totes les despeses que hi ha 

hagut, no es creu que hi hagi benefici. Si n’hi ha, serà molt reduït però s’espera no perdre 

gaires diners.  
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4. Curs ISTRAM 

Cal que l’A. Botella acabi de tancar el tema ja i es comenci a fer publicitat. Les dates en les que 

es faria el curs serien del 23 al 27 de maig i cal començar a obrir inscripcions. Es recorda que 

per què es faci aquest curs, la DAEC ha de pagar-lo i després recuperar la inversió amb les 

inscripcions. El preu ronda els 2.500€ (curs bàsic + curs avançat, que és el que s’oferirà aquesta 

edició). 

5. Opinió Model d’Escola 

Fa mesos, des de la Direcció del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental se’ns va demanar 

que donéssim l’opinió dels estudiants respecte a quin model d’Escola crèiem que s’havia de 

perseguir i quins aspectes de la formació a l’Escola ens agradaria mantenir i canviar. En aquella 

ocasió, com no hi havia gaire temps, vam demanar l’opinió dels membres de la DAEC i de tots 

els estudiants electes de l’Escola, emplaçant-los a recollir també les opinions dels companys. 

Tot i que creiem que aquest mètode va ser adequat en aquella ocasió, creiem que no és 

suficientment representatiu. Per a aconseguir un seguit de propostes i opinions, s’iniciarà un 

procés participatiu en el que s’instarà a tots els alumnes de l’Escola a comentar les seves 

problemàtiques i els punts forts de la seva etapa formativa. 

Això s’articularà mitjançant els Delegats de Curs i Grup, que hauran de reunir als seus 

companys de classe per tal de mantenir-hi un debat sobre “Com t’agradaria que fos l’Escola 

d’aquí a 10 anys”. Aquest debat tindrà com a suport, un document base amb els temes 

principals que van sorgir dels membres de la DAEC i un document guia per a aconseguir un 

debat ric i complet. 

Posteriorment, es convocarà un Ple de la DAEC monogràfic sobre en tema, en el que els 

Delegats exposaran les opinions recollides. A partir d’aquest Ple, s’elaborarà un informe que es 

presentarà als òrgans superiors convenients per tal que tinguin constància del que creuen els 

alumnes que hauria de ser l’Escola. 

6. Torn obert 

o Propostes a la modificació de la NAMU i NAEG (CdE). Des de Rectorat s’està 

fent la revisió de la normativa actual (Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i 

Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris) per tal de publicar la del curs 

vinent.  

En aquesta ocasió, les modificacions seran molt significatives, ja que es vol fer una 

normativa més clara i entenedora. Per això s’eliminaran totes les duplicitats amb 

informacions que es trobin en altres llocs, es re redactarà i també es fusionaran la 

NAEG i la NAMU per fer una sola Normativa Acadèmica dels Estudis de la UPC o 

per l’estil.  
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En aquest procés hi participarà la Comissió de Reglament del Consell de 

l’Estudiantat, aportant-hi propostes de canvi, manteniment o re redacció. És per 

això que es demana a tots els estudiants les seves aportacions amb 

problemàtiques que hagin patit o coses que vulguin mantenir de la normativa. La 

participació és important perquè aquesta normativa és la que regula els estudis i la 

que més ha de garantir els drets dels alumnes. 

o Candidatura Junta d’Escola. Pròximament es faran les eleccions a la renovació 

de vacants per a la Junta d’Escola. En quant a l’alumnat, actualment hi ha vuit 

vacants. Des de la DAEC intentarem presentar una candidatura col·lectiva de vuit o 

més persones per a garantir la representativitat dels estudiants en un dels òrgans 

de decisió més importants de l’Escola. Tots els membres de la DAEC que vulguin 

formar part d’aquesta candidatura, haurien de dirigir-se a la Secretària de la 

Delegació. 

o Pressupostos desglossats 2016. Tot i que sabem que el pressupost total per a 

associacions s’amplia amb 500€, no sabem exactament com es repartiran aquests 

diners extres. 

o Becari Q2. Després de la renúncia de l’anterior becària, les hores de beca que 

queden passen automàticament al següent en la classificació del concurs públic, 

que és l’A. Botella. Està per veure encara si aquesta beca serà d’un mes o d’un mes 

i mig. L’Alejandro delega en la Judith que presenti els papers corresponents al CdE, 

ja que ell n’és també secretari. 

 

o Enquestes OP. L’A. Botella comenta que es començaran a preparar les enquestes 

per passar a 2n i 3r del GEOP sobre la distribució d’exàmens implantada aquest 

curs. 

 

 

 

 

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: 18d’abril  de 2016 

Hora: de 14.00h. a 15.00h.  

Número de sessió: 012 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Daria Arias  Noemí Medina 
Alejandro Botella  Alejandro Ramos  

Carles Cortijo Neus Rojas  
Chaimae El Madi Miguel Sánchez  

Elvira García  Paula Santandreu 
Sara González  Oriol Vimes 

David Lerin Judith Xarles 
 

Ordre del dia 
 

1. Beca Q2 

2. Dinàmiques de treball Q2-Estiu 

3. Enquestes Obres Públiques 

4. Convocatòria d’eleccions a la Junta d’Escola 

5. Torn obert 
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Com aquesta reunió s’ha convocat a petició d’un membre de la DAEC per a tractar un tema 

específic, tot i que posteriorment se n’hagin afegit a l’ordre del dia, l’acta corresponent a la 

sessió anterior s’aprovarà conjuntament amb la del dia d’avui a la propera reunió. 

1. Beca Q2 

L’Alejandro Botella comenta la problemàtica que hi ha: després de la renúncia de l’anterior 

becària, ell va assumir les hores de beca i la responsabilitat que requeia per defecte sobre ell 

per ser el següent en la classificació del concurs públic que es va fer. Tot i això, comenta que ell 

amb la situació personal actual no pot assumir les hores de feina que requereix ni tampoc la 

responsabilitat que això comporta.  

És per això que es busquen sortides a aquesta situació per part dels membres presents a la 

reunió. Finalment s’acorda per consens que l’Alejandro Botella doni el seu sou íntegre a la 

Delegació. D’aquesta manera queda exempt de responsabilitat, rol i  feina que li pertocaria al 

becari. 

Aquesta feina que cal fer, s’assumirà entre tots els membres de la DAEC, fent un esforç encara 

major que el que es feia fins al moment.  

Seguidament es proposen usos a donar als ingressos provinents d’aquest donatiu: 

 Cofinançar un cap de setmana de formació per a formar el relleu dels membres de la 

DAEC 

 Assumir les possibles pèrdues de la Jornada d’Escola i el Dia Cultural 

 Invertir en la renovació dels ordinadors de la DAEC, amb els que actualment és inviable 

ni tant sols escriure un document de text 

També es farà un doodle on tots els membres indiquin les hores que poden estar al despatx 

per tal de tornar a tenir un horari d’atenció als alumnes. 

2. Dinàmiques de treball Q2 – Estiu  

Es presenta un document per a organitzar les tasques a fer i la formació als membres més 

recents via una dinàmica de treball: els ‘tàndems de treball’. La intenció és assignar tasques als 

membres per parelles. Aquestes parelles estaran formades seguint tres principis: 

 Mentoria: un dels integrants ha de tenir una alta participació en la feina actual de la 

DAEC per tal de poder transmetre coneixement a l’altre integrant. 

 Heterogeneitat: que a ser possible els components siguin de titulacions diferents per 

conèixer i aprendre de realitats diferents dins de l’Escola. 

 Noves relacions: que, a ser possible, els integrants de la parella no mantinguin una 

relació d’amistat que ja funcioni. Això afavorirà la relació i la interacció entre tots els 

membres de la Delegació i és un bon treball per fer front a la vergonya de treballar 

amb algú que no coneixes personalment. 
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A més a més s’intentarà que entre les parelles hi hagi suficient disponibilitat horària per 

quedar presencialment i al despatx de la DAEC. 

A cada tàndem, se l’assignarà un “responsable” de la Permanent per respondreals dubtes i 

qüestions que sorgeixin. 

3. Enquestes Obres Públiques 

Les enquestes sobre la distribució d’exàmens implantada aquest curs a 2n i 3r del GEOP es 

passaran per les classes la setmana vinent. Després caldrà analitzar-les i tornar a presentar-ne 

un informe al Cap d’Estudis d’Obres Públiques. 

4. Torn obert 

No hi ha qüestions al torn obert. 

 

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 001, Campus Nord 

Dia: Dimecres 11 de maig de 2016 

Hora: de 12h. a 14h.  

Número de sessió: 014 DAEC 15/16 
 

Assistents 
 

Carles Cortijo Alejandro Ramos  
Elvira García Neus Rojas 

Sara González  Miguel Sánchez 
Diego Huelin Guillermo Vallés 
David Lerin Judith Xarles 

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. ISTRAM 

3. Votacions Junta d’Escola 

4. Avaluacions curriculars 

5. Dinàmica de treball – parelles  

6. Opinió Model d’Escola 

7. Torn obert 
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1. Aprovació de les dues actes anteriors 

Es presenten en paper les dues actes anteriors, les quals s’aproven per consens 

2. ISTRAM 

Es fa una actualització de com va la inscripció per al curs ISTRAM que oferim. Actualment hi ha 

7 persones apuntades i cal comptar amb dues més que l’Hèctor ens ha assegurat que 

s’apuntaran. 

En quant a publicitat, s’ha fet difusió per tots els canals; no només els nostres sinó que també 

s’ha publicat als butlletins dels Col·legis professionals, ha sortit a la televisió de l’Escola,... tot i 

així la participació és molt insuficient 

L’Alejandro explica que després de parlar amb el Sotsdirector de Relacions Institucionals s’ha 

obert  una molt possible porta a que el curs que ve el curs pugui ser reconegut amb un crèdit 

ECTs. 

Com que en l’avançat no hi ha inscrits, cal trucar a l’empresa per veure si podem no oferir-lo 

no pagar-lo, però no és segur. Sigui com sigui, el dia 18/05 cal fer-los arribar la llista d’inscrits. 

3. Votacions Junta d’Escola 

L’urna electrònica per les votacions a les vacants de la Junta d’Escola s’ha tancat avui a les 12h. 

A diferència de quan la votació es feia en paper, aquest cop no hem pogut assistir al recompte 

de vots i, per tant, no sabem quina ha estat la participació. Els resultats sortiran demà.   

4. Avaluacions Curriculars 

Ja han arribat alguns casos via mail. Es prepararà difusió de la tasca que fa la DAEC en aquest 

sentit i es prepararà el model de mail que ens ha d’arribar per tal de poder tractar els casos.  

5. Dinàmica de treball – parelles  

S’expliquen les tasques de les parelles i es comenta la feina que s’està fent i la que s’haurà de 

fer durant aquests mesos. 

6. Opinió Model d’Escola 

Arran d’una proposta que es va llençar des del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, la 

DAEC ha iniciat un procés participatiu de proposta i opinió del model d’Escola i estudis als 

quals els estudiants creiem que cal tendir. 

Aquest procés s’articula a través dels delegats de classe,  que han hagut de parlar amb els seus 

companys de classe per tal de debatre sobre els temes que els preocupen i recollir opinions i 

propostes. Posteriorment, els Delegats exposaran aquestes opinions i les debatran en un Ple 
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monogràfic de la DAEC. A partir del comentat en aquest Ple la DAEC elaborarà un informe que 

farà arribar als òrgans que corresponguin.  

A hores d’ara els delegats ja haurien d’haver fet els debats amb els seus companys. De 

coordinar-los des de la DAEC s’encarregaven el Lluis, l’A. Botella i l’Oriol. A banda, la Sara els va 

fer un mail aportant dos documents amb temes bàsics per tractar i amb una guia per a tenir un 

debat ric. 

Es comenta la poca participació i implicació dels delegats de classe i els alumnes en general. 

Molts ho han fet via whatsapp, sense debat i sense fer ús de les eines donades. Molts altres ho 

han intentat presencialment però no hi ha anat cap estudiant, etc.  

Tot i així hi ha algunes opinions sobre les que treballar i esperem que durant el Ple en sorgeixin 

més. 

7. Torn obert 

 Butlletí: l’Elvira comenta que cal parlar o enviar mail a les associacions i col·laboradors de 

la DAEC per a què sàpiguen que volem fer el butlletí i que hi poden participar activament 

per publicitar-se a elles i a les seves activitats 

 El cafè de la DAEC. Es recorda que el marge que hi ha per cafè és molt reduït (un cafè ens 

costa 40 cent. i el cobrem a 50cent.). S’ha vist que el benefici que s’ha obtingut fins ara és 

molt menys del que hauria de ser i això dificulta la compra de més cafè i l’amortització de 

les cafeteres. Com a la mínima que algú se l’oblida pagar el seu cafè, hi ha moltes pèrdues, 

es proposa que durant una setmana el cafè estigui a 1€ en comptes de 50cent. Finalment 

es decideix imprimir un full de “cafès que dec” per a controlar que tothom el paga 

 Jornada de Formació. Vista la poca disponibilitat del relleu per fer-la en les dates 

proposades, es postposa fins al setembre. 

 

 

 

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:	   17	  de	  juny	  de	  2016	  

Hora:	   de	  14.00h.	  a	  16.00h.	  

Número	  de	  sessió:	   015	  DAEC	  15/16	  
	  

Assistents	  
	  

Lluís	  Albert	  	   Blanca	  Puche	  
Claudia	  Álvarez	  	   Alejandro	  Ramos	  
Carles	  Cortijo	  	   Neus	  Rojas	  
Adrián	  Galván	  	   Arnau	  Serrat	  
Albert	  González	  	   Oriol	  Vimes	  
Sara	  González	   Judith	  Xarles	  
Emeka	  Okpala	   	  

	   	  
	  

Ordre	  del	  dia	  
	  

1. Aprovació	  de	  l’acta	  de	  la	  sessió	  anterior	  i	  comentaris	  de	  l’acta	  del	  Ple	  
2. 	  Junta	  d’Escola	  

a. Repàs	  de	  l’ordre	  del	  dia	  
b. Presentació	  de	  l’informe	  del	  Model	  d’Escola	  
c. Propostes	  de	  modificació	  de	  la	  normativa	  específica	  de	  les	  titulacions	  

3. Ple	  del	  Consell	  de	  l’Estudiantat	  
4. Avaluacions	  Curriculars	  
5. Tàndems	  de	  treball	  –	  actualització	  de	  la	  feina	  feta	  
6. Torn	  obert	  
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Es	  presenta	  l’Adrian	  Galvan,	  estudiant	  de	  1r	  del	  GEC.	  

1. Aprovació	  de	  l’acta	  de	  la	  sessió	  anterior	  i	  comentaris	  a	  l’acta	  del	  Ple	  

S’aprova	  l’acta	  anterior	  per	  consens	  i	  no	  hi	  ha	  comentaris	  a	  l’acta	  del	  Ple.	  

2. Informe	  de	  la	  Reunió	  de	  1r	  de	  GEC	  

El	   coordinador	  de	  1r	  del	  GEC	  va	  convocar	  una	   reunió	  per	   tractar	   la	  poca	  assistència	  a	   classe	  
dels	  alumnes,	  la	  influència	  de	  les	  acadèmies	  i	  d’altres	  temes	  que	  preocupen	  a	  l’Escola	  com	  ara	  
la	  diferència	  de	  nivell	  entre	  batxillerat	  i	  universitat	  i	  la	  dificultat	  d’adaptació	  a	  l’exigència	  de	  la	  
titulació.	  

Aquesta	  reunió	  estava	  pensada	  amb	  un	  format	  obert,	  on	  els	  alumnes	   i	  els	  professors	  podien	  
parlar	  de	  forma	  assembleària.	  També	  hi	  va	  assistir	  el	  Cap	  d’Estudis	  i	  membres	  de	  la	  Delegació	  
com	  l’Alejandro	  i	  el	  Carles.	  

El	  Carles	  explica	  els	  comentaris	  més	  representatius	  per	  part	  dels	  alumnes	  de	  primer:	  

Una	  idea	  molt	  inculcada	  entre	  els	  estudiants	  ja	  quan	  entren	  és	  que	  cal	  “Pagar	  la	  uni	  pel	  títol	  i	  
l’acadèmia	  per	  aprovar”.	  Aquesta	  tendència	  preocupa	  molt	  i	  es	  buscaran	  maneres	  de	  revertir-‐
la.	  

Un	  altre	  dels	  comentaris	  més	  destacats	  és	  que	  les	  acadèmies	  són	  més	  semblants	  al	  batxillerat	  i	  
per	   això	   triomfen.	  	  
Es	   considera	   que	   els	   alumnes	   tenen	   una	   falta	   de	   preparació	   quan	   entren	   a	   l’Escola.	   Això,	  
juntament	  amb	   la	   falta	  de	  maduresa	  per	  veure	  el	  que	  els	   servirà	  més	  a	   llarg	   termini,	   la	   falta	  
d’iniciativa	  i	  el	  fet	  que	  la	  part	  teòrica	  no	  es	  valori	  prou;	  fa	  que	  els	  estudiants	  optin	  per	  seguir	  la	  
tendència	  i	  inscriure’s	  a	  les	  acadèmies	  de	  totes	  les	  assignatures	  que	  poden.	  No	  tant	  per	  a	  tenir	  
un	   reforç,	   aconseguir	   entendre	   el	   temari	   i	   preparar-‐se	   millor,	   sinó	   senzillament	   perquè	   es	  
considera	  garantia	  d’aprovat	  dels	  exàmens	  amb	  o	  sense	  coneixements	  al	  darrere.	  

Es	  recorda	  que	  fa	  uns	  anys	  existia	  l’Enginycat	  i	  posteriorment	  els	  tallers.	  Aquestes	  activitats	  es	  
valoren	  com	  a	  positives	  i	  es	  creu	  que	  potser	  frenarien	  la	  tendència	  en	  suplir	  les	  classes	  d’aquí	  
per	  les	  d’una	  altra	  empresa.	  

Un	   model	   que	   funciona	   molt	   bé	   a	   Industrials	   de	   Barcelona	   és	   l’aula	   lliure,	   un	   lloc	   on	   els	  
alumnes	  acudeixen	  a	  estudiar	   i	   poden	  preguntar	  dubtes	   a	   estudiants	  d’altres	   cursos.	  Aquest	  
projecte	  està	  promogut	  des	  del	  Centre	  en	  qüestió	  i	  hi	  ha	  una	  partida	  econòmica	  dedicada.	  

L’Oriol	  comenta	  que	  a	  vegades	  hi	  ha	  assignatures	  i	  professors	  determinats	  en	  els	  que	  l’alumne	  
pot	  arribar	  a	  considerar	  l’acadèmia	  com	  a	  única	  opció	  viable	  per	  a	  poder	  aprovar	  i/o	  aprendre.	  
Pot	   ser	   caldria	   fer	  una	   reflexió	  de	   fons	  en	  quant	  a	   la	  baixada	  de	  nivell,	   les	  bones	  pràctiques	  
docents,...	  
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Alejandro:	  es	  detecta	  el	  mateix	  problema	  en	  altres	   cursos,	  però	  en	  el	   cas	  de	  primer	  és	  molt	  
greu	  i	  és	  generalitzat	  en	  totes	  les	  assignatures.	  Per	  això	  es	  volien	  identificar	  les	  problemàtiques	  
i	  establir	  mesures	  correctores.	  Per	  exemple:	  cursos	  zero.	  

L’Adrian	  considera	  que	  el	  nivell	  que	  s’imparteix	  és	  força	  més	  alt	  que	  en	  d’altres	  enginyeries	  i	  hi	  
ha	   una	   dificultat	   molt	   gran	   amb	   el	   canvi	   de	   llenguatge,	   alhora	   que	   també	   hi	   ha	   molt	  
abandonament.	  Potser	  la	  por	  d’haver	  d’allargar	  els	  estudis	  un	  any	  és	  el	  que	  empeny	  la	  gent	  a	  
les	  acadèmies.	  

Hi	  ha	  rumors	  que	  el	  curs	  que	  bé	  hi	  haurà	  unes	  beques	  de	  mentoria	  per	  als	  alumnes	  de	  2n	  del	  
GEOP.	  Ningú	  en	  sap	  gaire	  res,	  es	  preguntarà.	  	  

3. Junta	  d’Escola	  
Normalment,	   abans	   de	   començar	   l’estiu	   es	   convoca	   una	   Comissió	   Permanent	   de	   la	   Junta	  
d’Escola	  per	  tal	  de	  tractar	  alguns	  temes	  de	  tràmit.	  	  
Aquest	  curs	  però,	  com	  cal	  fer	  eleccions	  a	  la	  CP	  i	  a	  la	  CAPDI	  i	  aprovar	  la	  convocatòria	  d’eleccions	  
a	   Director,	   s’ha	   convocat	   una	   Junta	   d’Escola	   i	   no	   està	   previst	   que	   es	   faci	   una	   Comissió	  
Permanent	  després.	  	  
Per	  tant,	  alguns	  temes	  que	  caldrà	  tractar	  seran	  el	  calendari	  acadèmic,	   les	  modificacions	  de	  la	  
normativa,	  els	  horaris	  de	  les	  classes,...	  
	  
Com	  ja	  s’ha	  comentat,	  la	  DAEC	  ha	  demanat	  que	  s’incloguin	  dos	  punts,	  que	  seran	  la	  presentació	  
del	   Model	   d’Escola	   (últim	   punt	   de	   l’informe	   del	   Director)	   i	   mocions	   a	   la	   proposta	   de	  
modificació	  de	  la	  normativa	  de	  grau.	  
	  

a. Repàs	  de	  l’ordre	  del	  dia	  
• Calendari	   acadèmic:	   cal	   comprovar	   que	   es	   canvien	   els	   dies	   que	   hi	   ha	   per	   a	   la	  

Jornada	  d’Escola,	  el	  Dia	  Cultural	   i	  Futur	  Civil	  per:	  4/04	  –	   Jornada	  d’Escola,	  5/04	  –	  
Dia	  Cultural,	  29/03	  –	  Futur	  Civil.	  	  
El	  Lluis	  comenta	  que	  per	  a	  l’Intercamins	  (que	  aquest	  any	  es	  fa	  a	  BCN),	  s’esta	  mirant	  
la	  1a,	  2a	  o	  4a	  setmana	  de	  març.	  

• Informe	  model	  d’Escola.	  Es	  presenta	  als	  assistents	  el	  document	  actual	  i	  es	  demana	  
que	   n’hi	   facin	   esmenes	   per	   mail.	   Aquest	   diumenge	   a	   la	   tarda	   es	   tindrà	   fet	  
(incorporant	   el	   resultat	   de	   les	   enquestes	   d’OP)	   per	   a	   que	   el	   dilluns	   el	   matí	   el	  
puguin	  posar	  amb	  la	  resta	  de	  documentació	  de	  la	  Junta.	  	  

• Propostes	   de	   modificació	   de	   la	   normativa.	   S’explica	   com	   s’ha	   treballat	   aquest	  
tema:	   després	   de	   recollir	   les	   opinions	   dels	   alumnes	   i	   fer	   una	   proposta	   de	  
normativa,	   ens	   vam	   reunir	   amb	  els	   Caps	  d’Estudi	   i	   els	   la	   vam	  presentar.	   Tot	   allò	  
que	   els	   va	   semblar	   correcte	   s’inclourà	   en	   la	   proposta	   de	   nova	   normativa	   que	   es	  
presentarà	   des	   d’Escola.	   Tot	   allò	   que	   no	   consideren	   adient,	   si	   nosaltres	   ho	  
considerem	  necessari,	  ho	  presentarem	  com	  a	  mocions	  a	  la	  normativa.	  
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*Sorgeix	   el	   tema	   del	   canvi	   de	   model	   de	   reavaluació,	   que	   està	   inclòs	   com	   a	   una	  
proposta	  a	  modificació	  de	  la	  normativa	  però	  genera	  discrepàncies	  entre	  els	  membres	  
assistents	   a	   la	   reunió.	   Com	   no	   és	   suficientment	   clar	   quin	   model	   es	   prefereix,	   es	  
preguntarà	  a	  tots	  els	  membres	  via	  mail	  i	  es	  defensarà	  un	  canvi	  de	  model	  si	  la	  majoria	  
ho	  vol.	  
	  

4. Ple	  del	  Consell	  de	  l’Estudiantat	  

Es	   comenta	   breument	   quins	   temes	   es	   tractaran	   i	   s’ofereixen	   voluntaris	   a	   assistir-‐hi	   com	   a	  
representants	  de	  la	  DAEC	  la	  Claudia	  i	  el	  Carles.	  

5. Avaluacions	  curriculars	  

S’estan	   rebent	   força	  mails,	   però	   cal	   tornar	   a	   fer	   difusió	   quan	   les	   notes	   definitives	   surtin.	   Es	  
presenta	  el	   calendari	  de	   les	  Comissions	   curriculars	   i	   qui	  hi	   anirà	   (GEC	   i	   pla	   anic	  de	  Camins	  –	  
Alejandro	  i	  Sara,	  GEOP	  –	  Alejandro	  i	  Botella,	  GEG	  i	  pla	  antic	  de	  Geo	  –	  Alejandro	  i	  Judith).	  

6. Tàndems	  de	  treball	  –	  actualitzar	  la	  feina	  feta	  

Es	  fa	  una	  ronda	  en	  la	  que	  es	  pregunta	  com	  està	  la	  feina	  dels	  tàndems.	  

Carles	   –	  Noemí:	   Van	   treballar	   que	   hi	   havia	   al	   despatx	   i	   on	   estava	   situat.	   En	   faran	   un	  mapa.	  
Comenten	   que,	   vist	   que	   les	   persones	   que	   prenen	   cafè	   són,	   en	   gran	   mesura,	   sempre	   les	  
mateixes,	  per	  tal	  de	  no	  gastar	  tants	  gots	  es	  podrien	  portar	  la	  tassa	  de	  cafè.	  

Sara	   –	   Paula:	   s’està	   fent	   feina	   en	   quant	   a	   redacció	   d’actes	   i	   habituació	   a	   la	   feina	   de	   la	  
secretaria	  de	  la	  DAEC.	  

Blanca	  –	  Judith:	  estan	  pendents	  que	  la	  Judith	  estigui	  per	  BCN	  per	  quedar	  al	  despatx	  i	   	  revisar	  
documentació	  antiga,	  així	  com	  mirar	  normatives.	  

Oriol	   –	   Karen	   –	   Miguel	   –	   Guille:	   Aquest	   tàndem	   no	   està	   funcionant.	   L’Oriol	   comenta	   que	  
quedar	  amb	  el	  Guille	  i	  la	  Karen	  per	  treballar	  li	  està	  molt	  difícil.	  Esperarà	  que	  el	  Miguel	  entregui	  
el	  TFG	  per	  tornar	  a	  provar-‐ho.	  

Arnau	  –	  Bote:	  s’estan	  posant	  al	  dia	  amb	  els	  apunts	  que	  cal	  classificar,	  cal	  que	  segueixin	  així.	  

Alberto	   –	   Neus:	   presenten	   una	   proposta	   d’ordinador	   per	   a	   comprar	   per	   a	   la	   Delegació.	   Es	  
revisarà	  i	  es	  canalitzarà	  de	  la	  forma	  adient.	  Bona	  feina.	  

Lluis	   –	   Elvira:	   eren	   els	   encarregats	   d’organitzar	   la	   jornada	  de	   formació.	   Vist	   que	   es	   va	   haver	  
d’anular	   per	   falta	   d’assistència,	   es	   muntarà	   per	   alguns	   dies	   entre	   setmana	   just	   abans	   de	  
començar	  classes	  o	  bé	  algun	  dels	  primers	  caps	  de	  setmana	  de	  setembre.	  

Lerin	  –	  Diego:	  no	  han	  aconseguit	  començar	  a	  treballar	  per	  falta	  de	  coincidència	  d’horaris.	  
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Emeka	   –	   Cahimae:	   han	   quedat	   algun	   cop	   i	   l’Emeka	   li	   ha	   estat	   explicant	   alguns	   temes	   de	  
tresoreria.	  

Alejandro	  –	  Desi:	  molt	  bé,	  la	  comunicació	  per	  les	  xarxes	  socials	  de	  la	  DAEC	  està	  millorant	  molt.	  

	  

7. Torn	  obert	  
• Associació	   DAEC.	   La	   Sara	   explica	   que	   aquest	   matí	   ha	   portat	   la	   documentació	  

necessària	  per	  a	   inscriure	   l’Associació	  DAEC	  al	  registre	  de	   la	  UPC.	  La	   incorporació	  
es	  ratificarà	  en	  el	  proper	  Consell	  de	  Govern	  (Comissió	  de	  Docència	  i	  Estudiantat).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Signatura	  i	  vistiplau:	  

El	  Delegat	  de	  Centre	   La	  Secretària	  

Alejandro	  Ramos	   Sara	  González	  
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC –1r Ple 
  

Lloc: A3 001, Campus Nord, Barcelona 

Dia: 14 d’octubre de 2015  

Hora: de 13.00h. a 15.00h.  

Número de sessió: 1r Ple de la DAEC 
 

Assistents 
Comissió Permanent 

Alejandro Ramos Delegat de Centre Paloma Feliu Coordinadora d’Obres Públiques 
Sara González Secretària Judith Xarles Coordinadora de Geològiques 

David Lerin Tresorer   
    
    

Delegats de Classe  

Vicent Tur GEOP 1r Lidia López GEC 1r G10 
Alejandro Botella GEOP 2n G10 UxueChasco GEC 2n G20 

Hèctor Díaz GEOP 3r G10 Carles Cortijo MECCP 1r Civil 
Giovanni Araujo GEOP 3r G20 David Lerin GEG 2n 

Oriol Vimes GEOP 4t  Judith Xarles GEG 4t 
 

Junta d’Escola  

Paloma Feliu Alejandro Ramos 
Sara González  Enrique Surroca 
EmekaOkpala Judith Xarles 

 

 

 

  

72



 

DAEC –1r Ple 

Acta de reunió 14/10/2015 

Curs 2015-2016 

 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informe del Delegat de Centre 

3. Presentació de la Memòria 2014/2015 de la DAEC 

4. Informe de Tresoreria 

5. Becari: aprovació de l’horari i del calendari 

6. El ‘Delegat de Curs’: estructura i funcionament 

7. Eleccions a Junta d’Escola i al Claustre Universitari 

8. Activitats del curs 2015/16 

9. Ratificació del Delegat de Centre i la Comissió Permanent 

10. Estat de les Associacions a l’Escola de Camins 

11. Reforma del despatx de la DAEC (Omega 001) 

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

L’acta anterior queda aprovada per consens. 

2. Informe del Delegat de Centre 

L’informe s’inicia amb una petita introducció de l’estructura dels òrgans de la UPC. Des de la 

Delegació fins al Claustre Universitari, passant per la Junta d’Escola o el Consell de l’Estudiantat 

entre d’altres.  

Seguidament s’explica la representació estudiantil a cada òrgan i l’accés dels estudiants a les 

places reservades per a ells. 

A continuació es fa un breu resum de l’activitat de la Delegació el Curs 14/15, tant en 

representació, activitats fetes, serveis que es van donar, altres agents de la vida universitària 

amb els que es va col·laborar,... 

3. Presentació de la Memòria 2014/2015 de la DAEC 

Es presenta i es mostra una còpia de la Memòria 2014/2015 de la DAEC, en la que hi consta, 

datat i explicat cronològicament, tot el que es va fer a la Delegació durant el curs 2014/2015: 

activitats, col·laboracions, reunions, queixes,... 

4. Informe de Tresoreria 

S’explica la manera logística de treballar actualment: antigament cada una de les tres 

delegacions tenia un pressupost per part d’Escola de 600€, amb el que la DAEC al ser la fusió 

de les tres té un pressupost per part d’Escola de 1800€. Les despeses que es facin amb aquest 

pressupost han de ser justificades, ja que cal presentar factura a l’Escola de tot el que es vol 

pagar. Com la realitat és que la Delegació té despeses que no es poden justificar a Escola, els 

pressupostos se separen en despeses justificables i les que no ho són. 

Seguidament es presenten les despeses previstes per l’any 2015 i per l’any 2016: 

2015 
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2016 

 

5. Becari: aprovació de l’horari i el calendari 

Primerament es fa una explicació de les beques que té la Delegació. Quantes són i a qui van 

dirigides. L’Emeka, com a tresorer del Consell de l’Estudiantat informa de com es fa la 

distribució de beques. També es diu que, des d’aquest estiu, la DAEC va acordar que una de les 

dues beques de vint hores de les que disposem, estarà destinada a la figura del Delegat o 

Delegada de Centre, ja que el nivell de feina que ha de fer actualment per mantenir viva la 

Delegació mereix una petita retribució.  

També s’explica el nou mètode que està implantant la UPC per fer d’aquestes beques un 

sistema més transparent; així com el procés de selecció que s’ha emprat a la DAEC per escollir 

el seu becari. 

Seguidament, es mostra l’horari i el calendari del becari, i ambdós documents s’aproven per 

consens. 

6. El ‘Delegat de Curs’: estructura i funcionament 

El Delegat de Classe és una figura clau per a una estructura de representació completa i 

efectiva. Per això, des de la Delegació s’han posat molts esforços en intentar que cada classe 

tingui el seu Delegat. En aquest sentit, també s’han recollit les funcions que hauria de complir 

aquest representant en un document que també es mostra.  

La figura del Delegat és important, ja que completa l’estructura de representació estudiantil a 

tots els nivells que s’ha creat. Un bon funcionament del mateix, fa que els dubtes, les queixes, 

les problemàtiques i les propostes i opinions del conjunt de la classe tinguin veu pròpia. 

Correctament canalitzades i amb el suport de la Delegació, aquesta pot aconseguir ser 

escoltada i millorar els aspectes que calguin de la vida estudiantil dels estudiants als que 

representa. 
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Un dels delegats del GEOP comenta que aquest any ha canviat la distribució d’exàmens a 2n i 

3r d’Obres Públiques, implantant un nou model on hi ha dues setmanes de parcials en tot el 

quadrimestre. Caldrà que ells mateixos amb l’ajuda de la Delegació estiguin atents a tot el que 

pugui passar, ja sigui donar un feedback, com les problemàtiques que puguin sorgir o mals 

funcionaments que es detectin. 

7. Eleccions a Junta d’Escola i al Claustre Universitari 

Tornant als esquemes del principi, s’expliquen aquests dos òrgans i la representació de 

l’alumnat que té cada un.  

A causa de la gran quantitat de membres de la Delegació que aquest any estan d’Erasmus 

tenim bastantes places vacants en aquests òrgans, pel que és probable que aquest primer 

quadrimestre hi hagi eleccions a la renovació de vacants en ambdós òrgans. 

Es ressalta també, la importància que té que aquestes places vacants estiguin cobertes i 

tinguem representació allà on es prenen les decisions. De la mateixa manera, es recorda la 

importància de tenir un percentatge de participació “digne” a les eleccions, ja que és la única 

manera amb la que podem sentir-nos legitimitats per a obrar com a representants. 

En aquest punt l’Enrique Surroca comenta que no està clar que es faci gaire immediatament la 

renovació de vacants de la Junta d’Escola, ja que suposa que l’Escola haurà d’estudiar com 

canvia la composició arran de la fusió de Departaments. 

8. Activitats del curs 2015/16 

De la mateixa manera que el resum d’activitats del curs passat, l’activitat d’aquest curs la 

podem classificar en representació, activitats pròpiament dites, serveis i stakeholders, o 

col·laboracions amb altres agents. 

En l’àmbit de la representació, aquest curs el comencem ja amb una estructura completa i 

sòlida gràcies a la figura del Delegat de Classe, tal i com ja hem explicat abans. També 

seguirem participant activament amb l’Escola (tant en els seus òrgans de govern com per 

tractar altres temes fora d’aquests espais). A més, volem començar a implicar-nos amb el nou 

Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, que s’està creant arran de la fusió dels antics 

departaments que donen servei a l’Escola.  

Com cada any, ens encarregarem de representar els alumnes a les Avaluacions Curriculars i 

revisarem el calendari d’exàmens per a prevenir problemàtiques. Com a novetat, estem 

tramitant la creació d’una direcció oficial per a la figura de Delegat de Centre, per tal de tenir 

una adreça institucional per a una interacció directa o per rebre documents amb informació 

sensible que només pot veure el Delegat de Centre,... 

Respecte altres òrgans de la UPC, mantenim l’activitat al CdE i al Claustre.I en quant a les 

Sectorials, mantenim la relació que hi ha amb el CEITOPIC (no assistim a reunions ni ens 

76



 

DAEC –1r Ple 

Acta de reunió 14/10/2015 

Curs 2015-2016 

 

 

impliquem, però intercanviem informació). En el cas del CEEICCP, després d’observar el que 

considerem un mal funcionament, aquest estiu passat vam enviar la petició del compliment 

d’uns mínims per a poder continuar sentint-nos representats. Després de la seva resposta i 

d’un temps i un debat intens, des de Delegació s’ha decidit reduir tota implicació amb aquest 

òrgan al mateix nivell que tenim amb el CEITOPIC. No s’assistirà a cap reunió ni s’ocuparà cap 

càrrec (almenys aquest curs), però ens agradarà seguir informats i és la nostra intenció tenir 

una relació cordial, deixant la porta oberta a que aquesta situació pugui canviar en un futur. 

 

En l’àmbit de les activitats que volem fer aquest any, tenim intenció de mantenir totes les que 

es van fer l’any passat (Baells, Jocs Florals, Xocolatades, Jornades Culturals,...), i, en el cas de 

les Jornades d’Escola, fer un esdeveniment a una escala major, que inclogui (com el seu nom 

indica) a tota l’Escola. A més, tenim intenció de cofinançar una part de les despeses de 

l’organització dels  Passos d’Equador de les diferents titulacions de l’Escola. Hem de rebre 

propostes ben plantejades i veure en què podem col·laborar. 

 

En aquest mateix sentit, seguim donant servei als estudiants, intentant millorar cada cop la 

qualitat i utilitat dels mateixos. Hem centralitzat el servei de préstec d’apunts, es segueixen 

podent enquadernar al despatx. S’ha augmentat l’estoc de material d’Enginyeria Geològica per 

a lloguer.  

Hi ha intenció d’oferir aquest curs un doble curs ISTRAM: bàsic i avançat. Es fixaran dates i es 

comunicarà. Tot i que la UPC ha posat en funcionament un programa de mentories a Erasmus 

(SALSA’M), el Language Partnership segueix molt vigent i actiu.  

En quant a les orles, hi ha la possibilitat que, no només es facin les de Grau de Civil, Obres 

Públiques i Geològiques; sinó que també n’hi hagi una per als alumnes del MECCP. 

 

Per acabar, la relació amb els stakeholders no només es manté sinó que, de moment, ja 

comptem amb la col·laboració també de Camins Makers i hi ha la intenció de reunir-nos amb el 

Col·legi de Camins. 

 

9. Ratificació del Delegat de Centre i la Comissió Permanent 

Aquest punt es comença amb una explicació tècnica de per què es fa ratificació i no eleccions.  

Quan les tres antigues delegacions es van fusionar en el que ara és la DAEC, es va haver de 

posar una Comissió Permanent en funcions, en la que l’Alejandro Ramos era el Delegat de 

Centre en funcions. 
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El primer quadrimestre del curs passat, el Ple de la DAEC es va reunir amb caràcter ordinari, tot 

i que el Relgament de Funcionament de la DAEC no estava aprovat, amb la qual cosa no es va 

poder escollir la Comissió Permanent. 

Posteriorment, quan a Junta d’Escola es va aprovar el Reglament i a petició del Secretari 

Acadèmic de l’Escola, la Comissió Permanent d’aquell moment va signar un document on 

constava que l’Alejandro Ramos era el Delegat de Centre de ple dret. 

Després d’aquesta explicació, es ratifica l’Alejandro Ramos com a Delegat de Centre per 

consens i al seu equip: la Sara González com a Secretària, el David Lerin com a Tresorer, la 

Paloma Feliu com a Coordinadora d’Obres Públiques (d’aquest primer quadrimestre fins que es 

trobi algú que la substitueixi, ja que ella ja està al Màster i hauria de ser algú de GEOP) i la 

Judith Xarles com a Coordinadora de Geològiques. El càrrec de Coordinador/a de Civil segueix 

vacant. Esperem trobar algú que s’animi. 

10.Estat de les Associacions a l’Escola de Camins 

La Paloma Feliu és la encarregada de mostrar-nos la situació de cada una de les associacions 

que tenen activitat a l’Escola, així com la relació de la DAEC amb les mateixes.  

El CEC està molt actiu, aquest any no ha tingut problemes de relleu. Ens mantenim informats 

mútuament i potser hi haurà col·laboracions explícites més endavant en el curs. 

El Xollo, tot i que són menys membres del desitjable estan actius. Col·laborem amb ells quan 

és necessari (tenim una pàgina a la revista per a la DAEC) i hi ha molta comunicació. 

Amb Futur Civil es comparteix despatx però encara no s’han donat a conèixer els relleus, la 

gent que ho portarà aquest any. Suposem que ho faran aviat, ja que hi havia intenció de fer 

més activitats durant el curs i no només dos dies. Quan comencin a treballar hi haurà una 

estreta col·laboració. 

BEST és una associació que té uns quants membres a Camins. La DAEC s’està començant a 

relacionar amb ells, però de moment no s’ha fet res conjunt. 

IAESTE té només un membre actualment. La situació és bastant crítica i aquest membre també 

és de la Delegació, així que la relació es molt directa. 

Tenim constància que Rugby UPC no té masses problemes i, si hi ha res, podem contactar 

fàcilment amb ells. 

A AUCOOP no hi ha cap membre de Camins, però es vol revertir la situació ja que això no 

sempre ha estat així i hi ha alguns projectes que podrien interessar.  
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L’Emeka comenta que, a part d’aquestes associacions també es podria parlar amb el Club de 

Rol i amb l’Associació d’Estudiants Xinesos de la UPC.  

 

11.Reforma del despatx de la DAEC (Omega 001) 

El passat 04 i 05 d’octubre, uns quants membres voluntaris vam treballar de valent per a 

adequar i reorganitzar el despatx, a part de fer una neteja a fons.  

Es va destruir i llançar documentació obsoleta, es va treure una taula i una calaixera, es va 

reorganitzar l’espai (creant un lloc de treball per al becari i el que futurament serà el 

meetingpoint, amb la nevera i el microones al costat).  

Es mostren unes fotografies del resultat. 

12.Torn obert 

El delegat de 4t del GEOP comenta que el fet de que la gent no s’impliqui amb la Delegació i 

quedin càrrecs vacants és perquè hi ha una falta de coneixement per part dels estudiants de 

que hi falten mans. 

El delegat de 2n del GEOP comenta que el professor de dibuix tècnic tenia pensat fer un curs 

d’AutoCad a més del que es dona a classes. Potser es podria mirar de col·laborar per poder 

oferir-lo. 

 

Signatura i vist-i-plau 

Alejandro Ramos Sara González 

Delegat de Centre Secretària 
 

79



	  

DAEC	  –	  Ple	  02	  

Acta	  de	  reunió	  25/05/2016	  

Curs	  2015-‐2016	  

	  

1	  
	  

Reunió	  ordinària	  dels	  membres	  de	  la	  DAEC	  –	  Ple	  de	  la	  DAEC	  
	   	  

Lloc:	  	   A1	  002,	  Campus	  Nord,	  Barcelona	  

Dia:	   Dimecres	  25	  de	  maig	  de	  2016	  

Hora:	   de	  14h.	  a	  15h.	  

Número	  de	  sessió:	   Segon	  Ple	  de	  la	  DAEC	  15-‐16	  
	  

Assistents	  
Membres	  del	  Ple	  

Alejandro	  Ramos	  
Delegat	  de	  Centre	  –	  Junta	  d’Escola	  –	  Claustre	  Universitari	  –	  Consell	  del	  

DECA	  

Lluis	  Albert	   Junta	  d’Escola	  –	  Delegat	  de	  2n	  (G10)	  GEC	  

Alejandro	  Botella	  
Coord.	  OP	  –	  Junta	  d’Escola	  –	  Claustre	  Universitari	  –	  Consell	  del	  DECA	  –	  

Delegat	  2n	  (G10)	  GEOP	  

Chaimae	  El	  Madi	   Junta	  d’Escola	  

Sara	  González	   Secretària	  –	  Junta	  d’Escola	  –	  Claustre	  Universitari	  –	  Consell	  del	  DECA	  

David	  Lerin	   Tresorer	  –	  Junta	  d’Escola	  –	  Delegat	  2n	  GEG	  

Emeka	  Okpala	   Junta	  d’Escola	  –	  Claustre	  Universitari	  

Miguel	  Sánchez	   Junta	  d’Escola	  

Paula	  Santandreu	   Junta	  d’Escola	  –	  Consell	  del	  DECA	  

Judith	  Xarles	  
Coord.	  Geo.	  –	  Junta	  d’Escola	  –	  Claustre	  Universitari	  –	  Consell	  del	  DECA	  –	  

Delegada	  4t	  GEG	  

Guillermo	  Vallés	   Consell	  del	  DECA	  
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Oriol	  Vimes	   Delegat	  4t	  GEOP	  

Joan	  Carrión	   Delegat	  1r	  GEG	  

Carles	  Cortijo	   Delegat	  1r	  MECCP	  

	  

Convidats	  

Neus	  Rojas	   1r	  MECCP	  

Diego	  Huelin	   2n	  GEOP	  

	  

Excusats	  

Martin	  Idhelson	   Delegat	  de	  Classe	  –	  2n	  GEOP	  (G20)	  

Vicent	  Tur	  Ribas	   Delegat	  de	  Classe	  -‐	  	  

Anna	  López	   Delegada	  de	  Classe	  –	  2n	  GEC	  (G10)	  

Giovanni	  Araujo	   Delegat	  de	  Classe	  –	  3r	  GEOP	  (G20)	  

	  

Ordre	  del	  dia	  
	  

1. Aprovació	  de	  l’acta	  anterior	  
2. 	  Informe	  del	  Delegat	  de	  Centre	  
3. Eleccions	  a	  la	  Junta	  d’Escola	  
4. Comissions	  d’Avaluació	  Curricular	  
5. Opinió	  sobre	  el	  model	  d’Escola	  
6. Torn	  obert	  
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1. Aprovació	  de	  l’acta	  anterior	  

S’aprova	  l’acta	  anterior	  per	  consens	  

2. 	  Informe	  del	  Delegat	  de	  Centre	  

Es	  presenta	  un	  resum	  de	  la	  tasca	  que	  s’ha	  dut	  a	  terme	  a	  la	  Delegació	  durant	  aquest	  curs	  tant	  
en	   serveis	   oferts,	   activitats	   organitzades,	   cursos	   oferts	   com	   en	   l’activitat	   de	   representació:	  
queixes,	  presència	  als	  òrgans	  de	  govern,	  enquestes	  i	  participació	  en	  esdeveniments.	  

Comentaris:	  

La	  Judith	  proposa	  un	  nou	  format	  de	  xerrada	  per	  a	  la	  Jornada	  d’Escola.	  Una	  taula	  rodona	  amb	  
enginyers	  que	  acabin	  de	  titular-‐se	  per	  explicar	  la	  seva	  experiència.	  

L’Alejandro	   comenta	   que	   caldria	   haver	   fet	   difusió	   del	   Dia	   Cultural	   posteriorment	   al	   mateix:	  
pujar	  fotografies	  i	  vídeos	  i	  animar	  a	  la	  gent	  a	  enviar	  els	  seus	  per	  fer-‐ne	  una	  recollida.	  	  

Es	  fa	  una	  reflexió	  col·∙lectiva	  sobre	  els	  tempos	  amb	  els	  que	  cal	  treballar	  a	  partir	  de	  la	  dificultat	  
que	  hi	  ha	  hagut	  per	  muntar	  el	  curs	  ISTRAM,	  ja	  que	  tot	   i	  que	  les	  dates	  estaven	  fixades	  des	  de	  
l’octubre,	  el	  curs	  en	  sí	  no	  s’ha	  acabat	  de	  muntar	  fins	  3	  setmanes	  abans;	  donant	  poc	  temps	  de	  
difusió	   y	   d’organització	   per	   a	   la	   gent.	   Tota	   activitat	   cal	   que	   estigui	   planificada	   amb	  4	  mesos	  
d’antelació	  i	  no	  amb	  dues	  setmanes	  (ni	  amb	  2	  dies).	  

De	  l’ISTRAM	  també	  es	  destaca	  que	  hi	  havia	  4	  inscrits	  que	  no	  eren	  estudiants,	  sinó	  col·∙legiats.	  	  	  

En	  Miguel	  proposa	  buscar	  estudiants	  que	  estiguin	  de	  mobilitat	  o	   ja	  hagin	  tornat,	  que	  vulguin	  
explicar	  la	  seva	  experiència	  a	  les	  persones	  interessades	  en	  el	  mateix	  destí	  i	  organitzar	  xerrades	  
en	  franja	  cultural.	  	  

Tot	  i	  que	  requereix	  temps	  per	  organitzar-‐ho,	  es	  pren	  nota	  per	  si	  es	  pot	  fer	  el	  curs	  vinent.	  

3. Eleccions	  a	  Junta	  d’Escola	  

Es	  presenten	  els	  nous	  membres	  de	  la	  Junta	  d’Escola,	  escollits	  en	  les	  eleccions	  del	  9	  de	  maig.	  	  

Actualment	   hi	   ha	   tres	   vacants,	   però	   de	   cara	   a	   començament	   del	   curs	   vinent	   se’n	   generaran	  
encara	  més,	  ja	  que	  molta	  gent	  acaba	  i	  altres	  marxen	  de	  mobilitat.	  

4. Comissions	  d’Avaluació	  Curricular	  

Com	  cada	  any,	   la	  DAEC	  farà	  recollida	  de	  casos	   	  per	  tal	  de	  defensar-‐los	  durant	   les	  Comissions	  
d’Avaluació	  Curricular,	  a	  les	  quals	  assistim	  o	  bé	  amb	  veu	  però	  sense	  vot	  o	  bé	  com	  a	  convidats.	  

5. Opinió	  sobre	  el	  model	  d’Escola	  

S’explica	  d’on	  va	  sorgir	  i	  com	  l’hem	  estructurat.	  
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4	  
	  

Aquesta	  època	  de	  canvis	  que	  estem	  vivint	  a	  l’Escola	  de	  Camins	  (fusió	  Departamental,	  possible	  
creació	  d’una	  Federació	  entre	  Departament	  i	  Escola,	  eleccions	  a	  Director	  d’Escola	  i	  Director	  de	  
Departament	   properes,...),	   s’ha	   volgut	   aprofitar	   per	   a	   recollir	   la	   opinió	   dels	   estudiants	   i	  
elaborar	  una	  proposta	  de	  Model	  d’Escola	  al	  que	  es	  creu	  que	  s’ha	  de	  tendir.	  

Per	  tal	  que	  aquesta	  opinió	  fos	  el	  més	  representativa	  possible,	  se’ls	  ha	  donat	  la	  responsabilitat	  
als	  Delegats	  de	  Classe	  (amb	  el	  suport	  de	  la	  Delegació	  en	  tot	  moment)	  de	  debatre	  amb	  els	  seus	  
companys	   i	   recollir	   les	   opinions	   i	   propostes.	   Posteriorment	   (en	   el	   dia	   d’avui)	   cal	   que	   els	  
Delegats	   posin	   en	   comú	   aquestes	   inquietuds	   i	   per	   extreure’n	   un	   informe	   on	   es	   defineixi	   les	  
línies	   bàsiques	   del	   Model	   d’Escola	   que	   preferiríem	   tenir	   els	   estudiants.	   Aquest	   informe	   es	  
portarà	  davant	  els	  organismes	  que	  calgui	  per	  tal	  de	  treballar	  en	  la	  direcció	  que	  avui	   i	  aquí	  es	  
marqui.	  

Per	  a	  que	  els	  Delegats	  tinguessin	  una	  base	  sobre	  la	  qual	  conversar	  amb	  els	  seus	  companys	  se’ls	  
va	  fer	  arribar	  un	  document	  amb	  els	  temes	  que	  havien	  sorgit	  en	  un	  debat	  de	  diversos	  membres	  
de	  la	  DAEC	  i	  una	  guia	  per	  a	  moderar	  un	  debat	  ric.	  

Tot	  i	  això,	  la	  resposta	  tant	  per	  part	  d’alguns	  delegats	  com	  per	  part	  de	  gran	  part	  dels	  alumnes	  
de	  l’Escola	  ha	  estat	  lamentablement	  baixa	  i	  fluixa,	  la	  qual	  cosa	  és	  força	  incomprensible	  donat	  
que	  aquest	  procés	  s’està	  fent	  per	  a	  canviar	  els	  aspectes	  dels	  estudis	  que	  creiem	  que	  podrien	  
millorar.	  

No	   es	   transcriurà	   el	   debat	   que	   hi	   va	   haver	   entre	   els	   membres	   del	   Ple.	   Les	   conclusions	   i	  
propostes	  consensuades	  es	  poden	  trobar	  a	  l’informe	  redactat	  a	  tal	  efecte.	  

	  

6. Torn	  obert	  

No	  hi	  ha	  comentaris	  en	  el	  torn	  obert.	  

	  

	  

	  

Signatura	  i	  vistiplau:	  

El	  Delegat	  de	  Centre	   La	  Secretària	  

Alejandro	  Ramos	   Sara	  González	  
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