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DELEGACIÓ D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE CAMINS 

Aquest llibre és un recull de totes les actes preses durant les reunions de la Delegació 

d'Alumnes de l'Escola de Camins en el curs 2016-2017. En aquestes s'inclouen tant les 

Assemblees com els Plens. 

Cada una de les actes està firmada pel Delegat de Centre i el Secretari corresponents. 

La finalitat d'aquest recull és facilitar la documentació i la recerca d'informació sobre 

decisions ja preses i com s'actuà en cada situació. 
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DAEC – [Ple] [001] 

Acta de reunió [20/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Ple] 
 

Lloc:  Edifici C1 aula 001 

Dia: 20 setembre 2017 

Hora: de 12:15h. a 13:00 h. 

Número de sessió: 001 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acte de l’últim Ple 

2. Informe de la Comissió Permanent  

3. Documentació del curs 2016-2017 

a. Llibre d’actes 

b. Memòria 

4. Eleccions a Delegat de Centre. Votacions. 

5. Projecte pel curs 2017-2018 

6. Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2017-2018 

7. Torn obert 
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DAEC – [Ple] [001] 

Acta de reunió [20/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

1. Aprovació de l’acta de l’últim Ple 

S’aprova l’acta per consentiment. 

2. Informe de la Comissió Permanent  

El Delegat de Centre actual no es troba disponible per exercir les seves tasques i la resta de la                   

Permanent assumeix aquest càrrec.  

3. Documentació del curs 2016-2017 

a. Llibre d’actes 

b. Memòria 

 

La Paula fa resum de les tasques del curs 2016/17: calendari acadèmic, calendari d’exàmens i               

avaluacions curriculars. 

Alguns dels assistents fan preguntes sobre blocs curriculars i crèdits mínims a aprovar. 

La Paula continua explicant les activitats: orles, apunts, pas d’equador, dia cultural, jornada             

d’escola, curs ISTRAM, xocolatades, sortida a la Baells, sortides de GEG. 

 

La Permanent presenta algunes novetats d’aquest curs: beques de Delegació i presentació dels             

becaris (l’Ana becària de xarxes, l’Alejandro com becari d’atenció i la Desirée becària de la               

web). 

 

Finalment presenten la documentació de la DAEC realitzada durant l’estiu: llibre d’actes i             

memòria d’activitats. 

 

4. Eleccions a Delegat de Centre. Votacions. 

En aquest punt es fa la votació per la comissió permanent pel curs 2017-2018 : presentació                

dels quatre membres i les vacants (Coordinadors de GEG i de GEC).  

 

Paula Santandreu Desirée Diez  

Delegada de Centre Secretària 

Diego Huelin Alejandro Botella 

Tresorer Coordinador d’Enginyeria d’Obres Públiques 
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DAEC – [Ple] [001] 

Acta de reunió [20/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

Es revisa el cens electoral i es fa la corresponent repartició de paperetes per dur a terme el vot 

dels assistents: 

 

Vots emesos 11 Vots nuls 0 

Vots a favor 9 Vots en blanc 2 

 

 
5. Projecte pel curs 2017-2018 

La Paula comenta que es seguira amb el préstec d’apunts i que s’està organitzant el proper                

curs de SAP 2000 sobretot per GEOP que és necessari per una assignatura de 3r.  

 

Explica l’organigrama de la UPC. Comenta que la Delegació està present on hi ha “ticks verds”                

al cartell que es presenta al PPT. Afegeix que si la gent vol saber què passa ens pot preguntar                   

com funciona el sistema UPC/Escola.  

 

Finalment explica les sortides que es van preparar l’any passat amb fotos per fer-ho més gràfic:                

tot està al web i al facebook.  

 

6. Estat de la tresoreria i previsió de despeses pel curs 2017-2018 

En Diego explica que: la Delegació te pasta (literalment), per què serveix?, per cobrir              

necessitats en festes, sortides de GEG, la Baells, etc. Tenim ànims de lucre? Si i no: els                 

membres de la Delegació són voluntaris però es rep diners per dur a terme la tasca                

adequadament.  

Aclareix que aquests diners els dóna l’Escola i que amb els estalvis fem xocolatades (exemple)               

per incrementar els beneficis. 

Afegeix que encara l’Escola no ens ha aprovat el pressupost d’aquest any així que encara no                

tenim diners d’ells sobre l’activitat feta l’any passat. L’Escola ens deu diners perquè no ens               

paga, hem d’aconseguir els diners nosaltres: CAP del CdE (500€) + activitats que organitzem.  

ISTRAM ha sigut un fracàs (14€ de benefici) i s’ha decidit que es farà any si any no donat que la                     

demanda anual és molt baixa.  

Partint del fet de que no tenim pressupost, no ha posat les partides de divisió dels diners.  

Es diu que si algun alumne te propostes on invertir diners que ho presenti lliurement a la                 

DAEC: exemple de sortides de camp.  

Per acabar l’estat de tresoreria es comenta que també es gasten diners en copisteria,              

cartelleria,etc (fungibles). 
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DAEC – [Ple] [001] 

Acta de reunió [20/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

 
7. Torn obert 

Pregunten què és l’Assemblea, ja que han vist un cartell fora de l’edifici, la Paula ho explica una                  

mica aclarint que no té res a veure amb la DAEC, tracten manifestacions sobretot. Afegeix que                

no sabem ven bé com funciona i que si algú ho sap que ens informi donat que es va intentar                    

saber quina activitat feien i no es va esbrinar.  

La Paula recorda on està el despatx de la DAEC (Omega 001). Explica com arribar-hi.  
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Sara González Paula Santandreu 
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DAEC – [Assemblea General] [001] 

Acta de reunió [13/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 13 setembre 2017 

Hora: de 12:30h. a 14:00h. 

Número de sessió: 001 
 

Assistents 
Alejandro Botella Langa Diego Huelin Cánovas 

David Coy Pérez Ana López Cabello 

Desirée Diez Milán Paula Santandreu Vicens 

Víctor Enrech Martin  

Carles Garcia Ureta  
 

Ordre del dia 
 

1. Informe de la tasca realitzada per la Permanent aquest estiu  

a. Llibre d’actes i memòria  

b. Comissió de satisfacció de l’Alumne  

2. Proposta de calendari de Reunions pel Q1  

3. Becaris 1Q   

4. Resolució de les CAP  

5. Ple del CdE  

a. Qui hi vol anar? 

b. Eleccions de CP del CdE,  voluntaris? 

6. Torn Obert  
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DAEC – [Assemblea General] [001] 

Acta de reunió [13/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

1. Informe de la tasca realitzada per la Permanent aquest estiu  

a) Llibre d’actes i memòria 

La Desirée explica què va fer/planejar la Comissió Permanent durant l’estiu. Comenta que la              

Paula i ella van acabar el llibre d’actes (explicant que és un recull de totes les actes de les                   

diferents assemblees programades durant el curs 2016-2017) i la memòria d’activitats           

(explicant que és un recull de totes les activitats i reunions fetes durant el curs acadèmic                

classificades per mesos) de la DAEC. 

b)   Comissió de satisfacció de l’alumne 

En Víctor explica que és va fer el passat dimarts 12 de setembre a la comissió de satisfacció de                   

l’alumne: en primer lloc van haver de, amb post-it, posar perquè s’ha de crear aquesta               

comissió de treball i, amb gomets, posar les respostes dels companys que més li agradin. En                

segon i últim lloc els hi van demanar idees per millorar la satisfacció en l’Escola dels alumnes                 

demanant-li en Josa a en Víctor que si la Delegació tenía cap idea que ell personalment se la                  

fes arribar i plantejar-la. De les tres persones que havien d’anar com alumnes només va ser ell                 

qui va assistir, la Clàudia es va excusar de no poder assistir-hi.  

2. Proposta de calendari de Reunions pel Q1  

La Paula comenta si els membres estan d’acord en organitzar les reunions de la DAEC ja per                 

tenir una millor organització durant el curs i saber amb temps de sobre quan són les                

assemblees. Anuncia que ella ha fet un calendari i que s’han tingut en compte les dates dels                 

exàmens donat que ara civil ho té com OP : una setmana concentrada d’exàmens. L ’Alejandro                

Botella explica que els alumnes d’Obres Públiques també es van trobar per sorpresa (la de fer                

una setmana d’exàmens) quan es va aplicar al grau. Igual que ha civil, no es va avisar a                  

l’alumnat fins el primer dia de classe.  

3. Becaris 1Q 

En Diego suggereix que fem presentacions de les persones que assistim a la assemblea:  

- Ana: Becaria de xarxes, d’Enginyeria Civil cursant els últims cursos. 

- Diego: Tresorer de la DAEC, Enginyeria d’Obres Públiques.  

- Desirée: Responsable de Comunicació de la DAEC, d’Enginyeria d’Obres Públiques, becaria de             

la web de la DAEC.  

- David Coy: Del xollo, d’Enginyeria Civil, nou membre. 

- Victor: de 3r d’Enginyeria Civil. 

- Carles: d’Enginyeria Civil, nou membre. 

- Alejandro: Coordinador d’Obres Públiques, Enginyeria d’Obres Públiques. 

- Paula: Secretària de la DAEC, Enginyeria d’Obres Públiques. 
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Acta de reunió [13/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

4. Resolució de les CAP 

Diego explica que és el CdE perquè els nous entrin en matèria. S’explica que a les CAP (Ajuts a                   

Projectes) es van demanar 1200€ dels quals només rebem (el 30 d’Octubre) 500€. Explica que               

es van demanar donat que l’any passat la instal·lació pel Dia Cultural va ser cara i aquest ajut                  

ens ha permès, a la delegació, pagar un quadre elèctric propi per fer-ne us. Explica quines                

propostes vam demanar a les CAP: caixa forta, instal·lació dia cultural, agafar una Delegació              

obsoleta i fer una tutorització de com poden millorar. 

 

David pregunta si una associació pot anar al CdE a demanar ajuda estil les CAP. Diego li explica                  

que la DAEC l’ha d’ abalar d’alguna manera. 

5. Ple del CdE  

La Paula explica que els claustrals i la delegació tenen vots (1 i 2 consecutivament) que són                 

intransferibles. Tornen a aclarir que el CdE és “la dele de les deles”. També recorda que el                 

dissabte dia 30 hi haurà el primer Ple de l’any i que generalment les reunions s’organitzen els                 

dissabtes ja que la gent no té classes.  

a)  Qui hi vol anar? 

La Paula diu que estaria bé que algú de la nostra Delegació hi anés a la propera reunió ja que                    

coneixeran com funciona tot i conèixer molta gent. En Diego recolza aquesta idea i diu que al                 

principi no queda res clar donat que fan ús de molts mots tècnics que un alumne normal no                  

escolta en el seu dia a dia. No obstant, la diversió està assegurada. 

b)  Eleccions de CP del CdE,  voluntaris? 

La Paula recorda que aquest any hi hauran vacants a la Comissió Permanent del CdE a les                 

eleccions de les quals tothom pot presentar-se. Demana que si algú està interessat que ho faci                

saber lliurement.  

6. Torn Obert 

L’Anna pregunta quan ha de començar la seva beca de xarxes. La Paula explica que han tingut                 

problemes al CdE amb les sol·licituds de les beques. Li pregunta si te cap problema per                

començar ja i li l’Ana li respon que pot començar quan vulguem.  

 

En David pregunta què ha de fer per tenir accés a l’edifici Omega. La Paula explica que                 

aproximadament són uns 8 per delegació/ associació que poden tenir aquest accés donant una              

llista a l’Edifici del costat. 

Diego diu que ha renovat el carnet de la UPC , com renova l’accés? L’ Alejandro diu que només                   

ho ha de dir i ja està per que ja hi és a la llista com a membre. 
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Acta de reunió [13/09/2017] 

Curs 2017-2018 

 

Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Paula Santandreu Desirée Diez 
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DAEC – [Assemblea General] [002] 

Acta de reunió [04/10/2017] 

Curs 2017-2018 

 

Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 04 octubre 2017 

Hora: de 12:00h. a 14:00h 

Número de sessió: 002 
 

Assistents 
 

Alejandro Botella Carles Garcia 

David Coy Alejandro Gómez 

Desirée Diez Ana López 

Víctor Enrech Paula Santandreu 

Marta Fernández Arnau Trinch 

Ordre del dia 
1) Aprovació de l'acta de l'assemblea 001.(s'adjunta)  

2)  Informe de la Comissió Permanent 

a) Situació a partir del referèndum   

b) pressupost DAEC i associacions 

c) GEGA 

3) Comissió de satisfacció 

4) Recull de la docència a classe 

5) Cursos de programari específic curs 2017-2018 

6) Sortides pel curs 2017-2018 

7)  Jornada d'Escola 

8) Torn Obert  
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DAEC – [Assemblea General] [002] 

Acta de reunió [04/10/2017] 

Curs 2017-2018 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 001.(s'adjunta)  

S’aprova per concens.  

2. Informe de la Comissió Permanent 

La Paula diu que com ha dit la Desirée abans de començar la reunió vam tenir una reunió amb                   

els “directors “ : el Pedro (director acadèmic) i el Josa (director de departament). Les reunions                

es fan amb els dos. A inici de curs es fa sempre una per tractar les activitats de la Delegació. 

 A continuació es van explicar els següents punts: 

a) Situació a partir del referèndum   

La Paula explica als assistents que hem pres decisions i es pregunta si s’han trobat còmodes                

amb les actuacions de la DAEC envers aquest acte.  

La Marta diu que no hagués fet la vaga general del 3 d’Octubre perquè potser no                

repesentàvem a tot l’estudiantat (per les diverses opinions). Se l’hi explica que la vaga no era                

una vaga sinó una parada de Catalunya per els actes de violència del cap de setmana de l’1                  

d’Octubre. La universitat és l’opinió de tots no de una part, la seva feina és l’educació i no els                   

temes de política. 

El David pregunta si la DAEC és la que convoca les vagues. La Paula diu que no, que nosaltres                   

representem a l’estudiantat en total i ens encarreguem simplement de la difusió de totes les               

situacions i decisions que prenen els directius de la UPC/Escola de Camins. L’Anna diu que hi ha                 

gent que se’ns ha queixat pels comunicats. 

La Paula diu que si els hi sembla bé seguir així (amb aquestes actuacions), per consens es                 

decideix que si.  

El Carles diu que la DAEC no s’ha d’implicar en política però informar de les vagues i rebutjar la                   

violència si. 

 

b) Pressupost DAEC i associacions 

La Paula explica que els pressupostos són anuals i ens donen diners per les factures que                

donem(pressupost no aprovat). Resulta que si que ho estaven d’aprovats (a l’última reunió de              

la comissió permanent de l’escola).  

S’informa de que tenim reunió d’associacions amb la Rosa Estela i no sabem on es i que per                  

tant, hem quedat amb la resta de les associacions a la delegació per anar al seu despatx. 

c) GEGA 

La Paula diu que es va aprovar la setmana passada a la reunió de la Federació i opina que han                    

deixat morir un grau per crear un altre. La Desirée diu que el grau és el mateix per amb                   

ambientals en el nom ja que pensen que així atrauran a més alumnes.  

d) Dia FC festa dels màsters? 

Els alumnes de màster no tenen dia festiu el dia de FC així que intentarem que puguin venir ja                   

que es interessant per ells. 
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Acta de reunió [04/10/2017] 

Curs 2017-2018 

 

 

e) Horaris GEOP 

La Paula diu que els horaris de GEOP no són coherents ja que es solapen assignatures i no es                   

poden matricular els alumnes a totes tenint dret a fer-ho. Es va suggerir que es fes (matí,                 

tarda, matí, tarda) però no se sap com, no es va fer ja que van entendre que no volíem que al                     

final es fes. La Desirée diu que el Josa a la reunió va mencionar que només va haver un                   

professor que es va queixar. Finalment els directors van dir que ho faran el pròxim any un cop                  

aclarit que si que volíem.  

 

3. Comissió de satisfacció 

La Paula explica que s’ha creat per millorar la sensació dels estudiants quan surten de l’Escola                

de Camins. 

a) Recull de la docència a classe 

La Paula explica que ens han demanat ajuda per a que tots els alumnes participin en un recull                  

de preguntes que ens enviarà l’Alejandro Josa responent amb tres paraules. L’excel amb tota la               

informació recopilada se la passarem al Josa (responsable de la comissió). També ens van              

demanar si podem fer una graella per recollir la docència a classe dels graus per veure quins                 

errors hi ha. La Paula diu que la graella l’està preparant l’Alejandro G. 

5. Cursos de programari específic curs 2017-2018 

La Paula explica que normalment fem ISTRAM però com no té suficient demanda per fer               

aquest curs anualment, s’ha decidit que es farà un any si un any no per assegurar la demanda. 

Respecte el curs de SAP 2000 sí que va tenir bona rebuda ja que s’utilitza a la carrera i per tant                     

no té problemes. Hem pensat fer-ho al febrer aproximadament.  

La Desirée diu que li agradaria que que hi hagués algun programa de transports perquè no hi                 

ha. 

A la reunió amb els directors ens van donar idees de donar programes o seminaris per                

desenvolupar-se a nivell empresa (lideratge exemple).  

La Desirée suggereix BIM (gestió de tot el procés del projecte). La Paula i l’Alejandro Botella                

diuen que es podria fer amb format seminari d’un tema (transports, aigües,etc.)  

La Paula diu que a la universitat es fan molts seminaris i hem demanat que ens ho diguin i                   

dir-ho als alumnes ja que no se’ls informa suficientment bé i podria ser interessant per la seva                 

formació.  

 

6. Sortides pel curs 2017-2018 

La Paula diu que a la reunió es va parlar de que feien falta sortides a obra i que intentaran                    

organitzar alguna (problemes d’organització, seguretat,etc.) estirant de contactes. Obriran         
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DAEC – [Assemblea General] [002] 

Acta de reunió [04/10/2017] 

Curs 2017-2018 

 

períodes d’inscripcions demanant coneixements mínims ajuntant els tres graus. L’Alejandro B.           

diu que si cap alumne coneix a cap professor que vulgui fer-ho que ens ho mencionin (o a ell) i                    

ens posarem en contacte. També diu que no calen que siguin perfecte les obres, també es                

interessant veure els problemes i la seva solució. 

7. Jornada d’Escola 

La Paula comenta que al segon quadrimestre s’organitza la jornada d’escola , el dia “serio” de                

la DAEC. Aquest dia no ve ningun i està molt bé, demana propostes per fer que els alumnes                  

s’interessin per l’esdeveniment: el David Coy, l’Alejandro G. i el Carles diuen que el professor               

de dibuix ,el Mario, vol fer un taller però per el dia cultural potser.  

La Desirée i la Paula van dir que van trobar la carpeta del 2006 i van veure el panorama                   

d’aquell any. L’Alejandro G. diu que es feien samarretes abans. També es proposa fer algun               

taller, sortida,etc. relacionat amb el sector. Es demanen suggerències: L’Alejandro B. diu que             

ens expliquin una obra i després anar a veure-la, ’Alejandro G. diu portar ex-alumnes.  

L’Alejandro B. diu de posar data límit per presentar idees per aquest dia, per exemple               

diumenge 5 de desembre. 

L’Alejandro B. diu que es poden fer els tres tallers: Mario, Dooboku, Camins Maker (aquest el                

podem fer un altre dia, periòdicament, ja que és interessant). 

8. Torn Obert 

La Comissió Permanent diu que el dia 1 de novembre es farà una barbacoa de la DAEC. 

 

L’Alejandro B. diu que a la reunió amb els directors es va parlar de tornar a fer el viatge d’obres                    

(amb professors) contactant amb els col·legis o delegacions del lloc on anem (per espanya). La               

Paula explica que per tema, sobretot, de responsabilitat es va deixar de fer. Comenta que ens                

agradaria fer-ho millor des de la Delegació ja que tot és més directe.  

L’Alejandro B. diu que primer fer una prova pilot amb els membres de la DAEC. La Paula                 

suggereix que en total siguin 20 places i 10 preferents per els membres de la Delegació. 

 

L’Alejandro B. recorda que si estàs durant 4 assemblees sense venir o sense excusar-te ja no                

formes part de la DAEC. La Paula aclara que es complicat, per sobretot la secretària , tenir un                  

grup de whatsapp de 50 persones i que només 10 siguin actius.  

Es vota qui vol un nou grup deixant el de l’any passat per coses de “recreo”.  

La Paula diu que el suro de memes està obert per a tothom que vulgui participar i fer-ne tots                   

els que vulgui. Explica també la Gossip Box: comentaris anònims. Si algú ho vol recuperar que                

ho digui.  

Explica tema cafeteras, un excel apuntant si no has pagat un cafè. El servei no està obert ja que                   

aquest any “tenen vida” així que demanarem un altre cafetera per l’any que ve amb els punts                 

de Nescafé que tenim.  
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Acords: Victor coordinador de GEC. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 08 novembre 2017 

Hora: de 13:00h. a 14:00 h. 

Número de sessió: 003 
 

Assistents 

Alejandro Botella Karen Fornes Judith Xarles 

David Coy Carles Garcia  

Desirée Diez Alejandro Gómez  

Víctor Enrech Arnau Trinch  

Marta Fernández Ricard Vilà  

 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 002. (s'adjunta)  

2.  Informe de la Comissió Permanent 

a. Eleccions del 21 de desembre, reunió amb l’Eva Oller 

b. Reunió comissió permanent de la Junta d’Escola 

3. Activitats 

a. Xocolatada 

b. SAP 2000 

c. La Baells 

4. Dia cultural 

5.  Jornada d'Escola 

6. Torn Obert  
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1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 002.(s'adjunta)  

S’aprova per consens.  

2. Informe de la Comissió Permanent 

a) Eleccions del 21 de desembre, reunió amb l’Eva Oller 

Per començar, s'anuncia que els coordinadors dels graus es reuniran amb la cap d'estudis              

sobre què fer i com tractar els exàmens del dia 21 de desembre (es tracta del dia que estan                   

convocades les eleccions generals i, per tant, és dia no lectiu i se suspenen les proves                

avaluables ) perquè, els tres graus en tenen (GEOP i GEC tenen setmana d'exàmens i GEG,                

encara que no en tingui, té exàmens aquest dia). 

La Karen comenta si es podria passar l'examen del dia 22 de desembre de Construccions               

Marítimes de 4t de GEOP al dia 20 del mateix mes. El problema que surt és que hi ha classe i                     

que per tant no és viable. A més a més, els exàmens ja tenen setmana fixada i només es poden                    

modificar en un cas excepcional com el del dia 21. 

Finalment es decideix que plantejarem les solucions possibles a la reunió amb l'Eva Oller per               

tal de buscar la més còmoda per a tots. La decisió que es prengui es comunicarà als membres a                   

la següent assemblea. 

b) Reunió de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola 

L’Alejandro B. informa que aquesta reunió la van convocar 48h abans i que es van tractar dos                 

temes generalment: l’avaluació dels màsters i l’avaluació dels candidats a catedràtics que            

exerceixen a l’Escola. A causa el poc temps que es disposa a l’assemblea, l’Alejandro B. ho                

explica en un resum i demana que si algú vol més informació que es posi en contacte amb ell o                    

la Paula. 

 

3. Activitats 

a) Xocolatada 

La Desirée suggereix al Xollo fer una xocolatada al mes de desembre per coincidir amb la venda                 

dels xollos i així animar i incentivar a més gent. El David li contesta que almenys necessita un                  

mes per maquetar, enviar les impressions i que li envien. D’aquesta manera s’estableix una              

setmana: 11-15 de desembre. 

b) SAP 2000 

La permanent informa en aquest punt, que encara no es tenen notícies del curs després dels                

reiterats correus que se’ls hi ha enviat. De tota manera, no es descarta demanar ajuda a                

l’Escola per contactar amb ells. 
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c) La Baells 

La Baells, en canvi, va respondre dient que perfecte però que esperéssim un mes per               

programar-ho a causa de la situació a Catalunya actual. El que si que confirmen és que la                 

sortida es durà a terme al mes de Febrer. 

Es recorda que les places són limitades i que si hi ha molta gent que hi vol anar, es valora més                     

si l’alumne ha cursat cap assignatura d’aigües durant el grau. 

4. Dia Cultural 

Es comenten els següents punts: 

- Cucanyes de la DAEC: flams, hundir la flota, beer pong. 

- Concerts: Els Bucaneros (grup format per alguns membres de la DAEC) s’ho estan             

plantejant però es buscaran més grups. 

- La Desirée enviarà correu a les associacions per apuntar les cucanyes que volen fer. 

- Es plantegen varies opcions per a que no facin fotocòpies dels tiquets de la cervesa: 

-  Plastificar-los i fer forats cada cop que demanin una cervesa 

- La Judith comenta que es poden fer a color i de cartró  

- La Marta planteja que es busqui una alternativa de beguda per aquells que no beuen               

cervesa i que estaria bé tornar a fer els gots de l’any passat. Sobre aquest tema, la                 

Judith comenta que es podria fer un concurs del disseny gràfic del got. 

5. Jornada d’Escola 

Es demana entre tots que els col·legis assisteixin només per precol·legiar als alumnes.  

Com a l’anterior assemblea, es suggereix fer una presentació d’una obra al matí, a continuació               

anar a veure-la i a la tarda fer els workshops (dooboku, camins maker). Donat que les places                 

per les sortides són limitades, es decideix fer-ne dos.  

Es comenten tres obres: 

- Tuneladora L9 

- Port de Barcelona 

- FERMET  

Es comenta que poca gent sap quan és el dia de la Jornada d’Escola o què és. Per aquest motiu                    

es decideix que (arribat el moment) els coordinadors comentin a la cap d’estudis que digui als                

professors que ho anuncien als alumnes.  

6. Torn Obert 

L’Arnau suggereix fer una enquesta basada en la del CdE (però sense el caire independentista               

que tenia aquesta) però que tingui unes 4 o 5 preguntes per fer millors els comunicats de la                  
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DAEC. Per fer les preguntes hi ha els següents voluntaris:  

- Arnau 

- Carles 

- Victor 

- Alejandro B. 

- Ricard 

- David  
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 22 novembre 2017 

Hora: de 12:00h. a 13:00 h. 

Número de sessió: 004 
 

Assistents 

Claudia Álvarez Desirée Diez Alejandro Gómez Ricard Vilà 

Alejandro Botella Marta Fernández Paula Santandreu Irene de Cubas 

Sergio Andrés Karen Fornes Sara Tamames  

David Coy Carles Garcia Arnau Trinch  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 003. (s'adjunta)  

2.  Informe de coordinadors 

3. Problemàtica amb el CEC 

4. Canvi del calendari d’exàmens 

5.  Comissió de satisfacció 

6. Pressupost 

7. Dia Cultural 

8. Jornada d’Escola 

9. Sopar de Nada i amic invisible 

10. Avaluació dels becaris 

11. Torn Obert  
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1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 003. (s'adjunta)  

L’acta de l’assemblea general del dia 8 de novembre s’aprova per concens.  

 

2. Informe de coordinadors 

Primerament la Paula recorda que es van fer eleccions a l’últim ple del CdE per renovar la mesa                  

de coordinadors i la Comissió Permanent: la Sara Tamames va sortir escollida com a              

coordinadora de tresoreria, el David Coy i l’Alejandro B. surten com membres de la CP.  

Després d’aquest recordatori, s’explica que l’Irene ens dóna un cop de mà amb els assumptes               

relacionats amb els màsters sent, d’aquesta manera, coordinadora encara que per normativa            

no existeix aquest càrrec. Tothom queda d’acord acceptant-la com a nou membre de la              

Permanent.  

Finalment es torna a mencionar la reunió de la CP de la Junta d’Escola donat que no va quedar                   

gaire clar a l’anterior assemblea general: es reverifiquen els màsters de l’Escola i un òrgan               

extern avalua com millorar-los. S’explica que l’Escola vol que la Delegació ajudi amb aquesta              

gestió per fer una millor versió dels màsters directe pels alumnes.  

 

3. Problemàtica amb el CEC 

En aquest punt, es recorda el problema que va haver-hi amb l’activitat principal del CEC:               

Intercamins (activitats entre les escoles d’enginyeria civil de tota espanya). En el correu on              

enviaven la informació de l’esdeveniment, van especificar que es recordava que la invitació era              

pels estudiants de civil i de màster de camins. El problema sorgeix quan a dins de camins hi ha                   

més graus i més màsters que tenen el mateix dret d’assistir. Per aquest motiu, es va fer una                  

reunió el divendres 17 de novembre: on es va acordar que tots poden participar. Es va                

aconseguir que s’allarguessin les inscripcions 1 dia i que diguessin que és per tothom no només                

per civil. D’aquesta manera es vol evitar la marginació de la resta de graus i màster. En tot cas                   

es vol mantenir una relació cordial i bona amb ells.  

 

4. Canvi del calendari d’exàmens 

L’ article 155 s’aplica a Catalunya i es convoquen eleccions el dia 21 desembre on, GEOP i GEC,                  

tenen setmana d’exàmens. S’explica que s’ha convocat oficialment dia no escolar (dia lectiu).             

La cap d’estudis dels graus ,l’Eva Oller, ens comunica que com és dia lectiu els exàmens es                 

mantenen.  

Els membres de la Delegació diuen que hauríem de continuar amb el canvi d’exàmens, com es                

va parlar amb ella a la reunió: és una votació i estan posant un examen per sobre de les                   

eleccions. Per tenir més força  es demanarà ajuda al CdE.  

 

5. Comissió de satisfacció 

El responsable d’aquesta comissió és l’ Alejandro Josa. Ens ha demanat que completem la              

informació que ells van començar amb una taula que ens han enviat. L’Alejandro Gómez ha fet                
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una graella avaluant (per grau) als professors.  

Per omplir aquesta taula i graella es proposa un dia on s’invitaran als alumnes de l’Escola.  

 

6.  Pressupost 

En aquest punt es decideix parlar amb la Vanessa per fer una Xocolatada pel dia 13 desembre.  

 

S’han d’enviar els pressupostos a l’Escola, data límit: 24 de desembre. Es demanen propostes              

per gastar els diners que ens sobren: impressora, caixes de plàstic per ordenar el despatx,               

llums per estudiar, llibres, projector, caixa forta, prestatges, papereres.  

 

7. Dia Cultural 

S’ha d’organitzar amb antelació: les associacions ja estan convidades.  

Grups de música confirmats o possibles participants: els Bucaneros (confirmats), DJ (enviarem            

correu), grup de rap. També es demanara a la becària del CdE que publiciti que es busquen                 

grups (principalment de camins).  

Es pren la decisió que els tiquets seran monedes de plàstic amb el logo de camins “1 birra”.  

Es suggereix que l’inici de les activitats estiguin repartits durant tot el dia. Per això, es farà                 

publicitat per si cap alumne vol fer alguna activitat i que una persona de la Delegació sigui                 

responsable de cada grup que vulgui participar.  

 

8. Jornada d’Escola 

S’han enviat correus als participants i ha confirmat Camins Maker (que vol fer un previ en                

robòtica cap al febrer).  

Possibles sortides: tuneladora L9 i sortida pendent de tema costes. Es suggereix que preguntin              

a professors si coneixen a algú per fer sortides aquest dia i organitzar-la.  

Es pensa invitar a en Carles Colás per fer la presentació juntament amb el director Pedro Díaz. 

 

9. Sopar de Nadal i amic invisible 

Es recorda que s’ha d’enviar un mail al becari d’atenció (Alejandro Gómez) per confirmar              

l’assistència al sopar (22 desembre) i la participació a l’ amic invisible.  

Propostes de llocs: Estació de França , el Racó.  

Per l’amic invisible es faran tasses personalitzades.  

 

10.Torn obert 

Gimcana per els de primer per part de les associacions.  
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 13 desembre  2017 

Hora: de 12:30h a 14:00h 

Número de sessió: 005 
 

Assistents 

Alejandro Botella Marta Fernández Arnau Trinch Clara Sans 

Sergio Andrés Carles Garcia Ricard Vilà Arnau Barat 

David Coy Alejandro Gómez Irene de Cubas  

Desirée Diez Paula Santandreu Andrés Reyes  

Ordre del dia 
 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 004. (s'adjunta)  

2.  Informe de la permanent 

a. ISTRAM 

b. SAP 2000 

c. La Baells 

3. Acreditació de ETCS per ser membre d’una associació 

4. Perfil de becaris 2Q 

5. Dia Cultural 

6. Jornada d’Escola 

7. Exàmens dia 21 de desembre 

8. Passos d’Equador 

9. Amic invisible 

10. Torn Obert  
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1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 004 (s’adjunta)  

S’aprova per consens. 

2. Informe de la permanent 

a) ISTRAM 

La Paula explica de què tracta el programari específic ISTRAM i com organitza la delegació el                

curs. Explica que aquest any no farem el curs (any rere any la DAEC ha organitzar aquest curs                  

anualment, però per la poca demanda, la permanent va decidir que es faria cada dos anys)no                

obstant; la empresa que gestiona el curs ens va trucar i ens va rebaixar el preu: 75€/alumne                 

donat que els hi vam dir que no podem permetre el preu de 130€/persona (ja que els darrers                  

anys pel fet de que la Delegació avançava els diners dels futurs inscrits es perdia diners). Un                 

altre novetat es que els inscrits paguen directament a l’empresa. Amb aquest curs s’obté 1               

ETCS i una llicència de 6 mesos.  

 

b)   SAP 2000 

L’empresa que organitza el curs del programa SAP 2000 ens han comunicat que tornem a               

contactar al gener del 2018 perquè ells puguin organitzar els seus cursos anuals. Intentarem              

posar-nos en contacte amb l’Escola per poder intentar que un professor doni les classes de               

SAP2000 per evitar aquest tipus de demora en la gestió del curs.  

 

L’Alejandro Botella aprofita aquest punt de la reunió per dir que el professor Mario estaria               

interessat en donar algun curs de programes de dibuix. Ell s’encarregarà de preguntar-li per tal               

de poder realitzar-los. 

 

c)   La Baells 

La data serà al febrer i un dels requisits per poder assistir-hi serà haver cursat assignatures                

d’aigües. La sortida s’organitza cada any així que tothom podrà tenir la oportunitat d’anar.  

 

3. Acreditació de ETCS per ser membre d’una associació  

David comenta que li van preguntar a classe si per formar part d’una associació et reconeixen                

crèdits de lliure elecció. En el cas de que sigui així, què s’ha de fer per obtenir-los?  

La Paula explica que si esteu a delegació, associacions, junta d’escola... teniu crèdits de              

reconeixement. Fins ara es feien certificats on consta l’activitat d’aquesta persona.  
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4. Perfil de becaris 2Q 

La Paula explica que com ha tard divendres hem d’enviar quin tipus de beques volem per el                 

següent quadrimestre. Explica la proposta que tenim. 

Xarxes Socials→ 5h 

Gestió Web → 7.5h 

Delegat de centre → 7.5h 

Si no es gasten els diners que ens donen per donar beques no cal gastar-los.  

La Paula suggereix per tal de fer servir aquests diners que ens dona el CdE per beques, dos                  

tipus de becaris: becaris que digitalitza els apunts dels graus ja que som la única Delegació que                 

que encara té els apunts en paper. La persona responsable d’aquests becaris seran els              

coordinadors de grau (beca de 5h).  

Durant l’assemblea entre tots els membres assistents i l’excel que el Consell de l’Estudiantat va               

fer arribar, es decideixen les beques. 

 

Es va considerar prioritzar digitalitzar Civil i Geològiques ja que el dipòsit d‘apunts era més               

petit que el de GEOP. 

 

5. Dia Cultural 

Pel que fa al Dia Cultural, ja s’ha començat a organitzar. Com ja es va dir a la darrera reunió,                    

aquest curs durant la venta de cerveses, els estudiants no compraran tiquets, ja que ens varem                

adonar que altres anys els fotocopiaven. Per això, s’ha decidit fer una inversió i dissenyar i                

comprar una fitxes de plàstic dur (en forma de moneda). Durant aquesta reunió s’ensenyen els               

models i es decideix que serà de color granat. Aquestes per un costat tindran el logo del Dia                  

Cultural i per l’altre el dibuix d’una “birra”. 

Un altre tema són les samarretes. Fins aquest any només es feien camisetes pels membres de                

la Delegació que durant aquell dia “treballaven”. L’any passat molta gent volia comprar una              

samarreta i per això s’ha pensat fer samarretes “stuff” i samarretes per vendre. Els dissenys               

seran diferents, per no donar peu a confusió.  

 

6. Jornada d’Escola 

Des de la darrer reunió no hi ha cap novetat al respecte. Es demana què qui va suggerir                  

sortides comenci a treballar a veure si es poden organitzar o no per poder buscar altres. 

 

7. Exàmens dia 21 de desembre 

Aquest curs, atès a que les eleccions autonòmiques s’ha convocat sense gaire anticipació, el              

dia de les eleccions (21 de desembre) cau en època d’exàmens. Fins aleshores, des de Rectorat                

i des d’Escola ens han fet arribar informació contradictòria (sobre si serà dia lectiu o no).                

Després de molts canvis es decideix que serà dia no lectiu, d’aquesta manera; tothom exercirà               

el seu dret a vot. Es demana que s’informi a tothom. Nosaltres hem demanat a l’Escola que en                  

faci publicitat però tot i així en farem difusió a les xarxes. 
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8. Passos d’Equador 

S’explica que el “Pas d’Equador” és un sopar que organitzen els alumnes quan passes segon               

curs del teu grau. Es recorda que la delegació ajuda al pagament i/o a l’organització de                

l’esdeveniment. L’ Alejandro Botella proposa fer un pas conjunt entre graus.  

D’això en farem difusió a les xarxes, per animar als graus a organitzar-los i a la vegada oferir la                   

nostra ajuda en el que sigui possible. 

 

9. Amic invisible 

Es farà un doodle per veure quin dia es farà el sopar o dinar per fer l’amic invisible. 

 

10. Torn Obert  

No hi ha més temes a tractar 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 31 Gener 2018 

Hora: de 12:00h. a 14:30h 

Número de sessió: 006 

Assistents 

Alejandro Botella Karen Fornès Arnau Trinch Arnau Barat 

David Coy Carles Garcia Ricard Vilà Aurora Macarena 

Desirée Diez Alejandro Gómez Andrés Reyes Fernando Valls 

Víctor Enrech Paula Santandreu Clara Sans Patricia Abadín 

Mònica Castellà    

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 

006. (s'adjunta)  

2.  Informe de la Comissió Permanent 

a. ISTRAM 

b. SAP 2000 

c. Sortida a l’embassament 

de la Baells 

d. Reunió directors 

3. Funcionament intern de la DAEC 

4. Jocs Florals 

5. Curs d’AutoCAD 

6. Curs de Cype 

7. La Sectorial  

8. Dia Cultural 

9. Jornada d’Escola 

10. Jornada de Portes Obertes 

11. Premis a la qualitat docent 

12. Torn Obert 
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1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 005 (s’adjunta)  

Els membres de l’assemblea aproven l’acta de la sessió anterior per concens. 

2. Informe de la comissió permanent 

Els membres de la permanent exposen la tasca que s’ha dut a terme des de la darrera                 

assemblea. 

a) ISTRAM 

Com ja es va dir en les anteriors reunions dels membres, ISTRAM és un programa per                

dur a terme obres lineals.  

Enguany es va fer el curs bàsic de 20h els dies 24,25 i 26 de gener. Segons els membres                   

de la DAEC que van assistir-hi, van comentar que el programa estava molt bé però que                

no tenia suficient gent donat que, malauradament, als alumnes no els hi arriba la              

nostra publicitat de cursos organitzats. Per aquest motiu, es decideix que el pròxim cop              

s’enviarà un correu massiu  als estudiants anunciant aquests cursos. 

 

b) SAP 2000 

En aquest moment de la reunió es torna a dir que l’empresa organitzadora de SAP               

2000 (que te contracte amb l’Escola de Camins) no ens contesta. Es diu que aquesta               

situació és insostenible, que s’ha parlat amb els directors però que ells no poden fer               

res més donat que no tenen contactes amb l’empresa. Vist els resultats, es decideix              

que no es tornarà a insistir. Si volem organitzar algun curs ja es posaran en contacte                

amb la Delegació d’Alumnes.  

c) Sortida a l’embassament de la Baells 

Com cada any, la DAEC organitza la sortida a l’embassament de a Baells. Aquest any es                

farà dimarts 13 de Febrer. Les inscripcions encara estan obertes i s’informa de que              

l’autobús encarregat de dur als alumnes a la presa ja està gestionat. 

Un altre punt que es recorda es que si el nombre d’estudiants que volen anar a la                 

sortida supera el nombre màxim permès, es prioritzarà a aquells que tinguin            

coneixements d’assignatures de la branca d’aigües.  

Aquesta sortida és gratuïta,no obstant, l’alumne a de deixar a la DAEC 5€ fiança per               

assegurar el seu compromís d’anar a la sortida (un cop es torni de la sortida es                

retornaran).  
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d) Reunió directors 

Dilluns 29 de gener la permanent es va reunir amb el director de l’Escola i el director                 

de la Federació per fer un anàlisi del funcionament del curs. 

Entre els diferents punts dels que es va parlar cal remarcar-ne els següents: 

● Acreditació del nivell d’anglès: Diferents persones van preguntar a la DAEC si la             

UPC ja no demana assolir el nivell B2 amb motiu d’un correu que feia dubtar               

de si això sabia anul·lat o no. 

El director de l’Escola ens va explicar que es continua demanant. Abans de la              

reverificació del grau d’Obres Públiques, els alumnes d’aquest grau havien          

d’acreditar la tercera llengua mitjançant un diploma oficial (com a GEG). Per            

un error intern de direcció, no es van adonar de que això va canviar i               

actualment els alumnes de GEOP tenen altres opcions, marcades per la UPC,            

per poder assolir el nivell d’anglès (cursar 9 ECTS en aquesta llengua, fer un              

ERASMUS, amb un diploma oficial, TFG en anglès).  

Per una banda, després d’aquesta explicació, es decideix informar als alumnes           

fent una campanya de difusió.  

Per altra banda, en David, la Desirée i en Fernando s’encarregaran de fer una              

enquesta als alumnes per veure quines assignatures feien en anglès ja que a             

l’Escola de Camins no es poden assolir els 9ECTS de reconeixement del nivell             

d’anglès donat que no hi ha assignatures amb crèdits suficients per dur a             

terme aquesta opció. 

● Programari BIM: És un conjunt de programes que s’encarreguen de          

l’organització d’una obra amb totes les seves fases (manteniment inclòs).  

S’informa, en aquest punt, que com dijous la CP te una reunió amb el CETOP               

demanarà contactes per fer-ne algun curs i que també es preguntarà al            

professor Turmo  (ja que ell té contactes amb els de Cigurat).  

 

3. Funcionament intern de la DAEC  

Es recorda que es forma part de la Delegació d’Alumnes des de la primera assemblea a la que                  

assisteixes i que deixes de formar-ne part si no justifiques la teva absència en tres reunions.                

S’explica que es fa així perquè després hi ha gent que assisteix a una i ja no ve més la resta del                      

curs acadèmic. No obstant, si hi ha algun cas especial per fer això (exemple: Erasmus) la DAEC                 

és flexible. 

En el següent punt d’aquest apartat es comenta que el despatx de la DAEC és una àrea de                  

treball, tot i que això no vulgui dir que no es pugui passar temps de lleure si no entren en                    

conflicte. També, que el despatx està compartir amb una altra associació: Futur Civil, i que hi                

han coses que no són de la DAEC i s’ha d’anar amb compte. 
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S’informa de com funciona el sistema de claus. Hi ha un registre que controla de qui en te,                  

principalment són els membres de la CP (encara que no és obligatori) i els becaris. En el cas de                   

que cap membre de la DAEC en vulgui per X causa, s’haurà de omplir el registre per tenir-ne                  

constància o avisar a la Delegada de Centre.  

 

4. Jocs Florals 

L’any passat es va organitzar el primer Jocs Florals de Camins des de feia molts anys. Es                 

comenta que la temàtica principal és camins i que l’escriptor/ra, si ho troba necessari, fa servir                

un pseudònim per firmar els documents.  

Es comenta que l’any passat van participar pocs alumnes ja que va haver una mica de caos en                  

l’organització i no es va fer la correcta publicitat. Per això, aquest any s’ha pensat fer una                 

col·laboració amb l’associació El Xollo per publicar els guanyadors a la revista com es feia               

antigament. En Carles comenta que ell pot encarregar-se de buscar voluntaris per fer de jurat i                

obtenir els guanyadors de les diferents categories.  

 

5. Curs d’AutoCAD 

La Permanent va tenir una reunió amb el professor Mario (com ja s’ha mencionat en antigues                

assemblees d’aquest curs) per organitzar un curs d’AutoCAD oficialment pels alumnes de            

l’Escola. Aquest professor va comentar que antigament es feien i funcionaven perfectament.  

En aquest moment, el curs seria gratuït i l’organització seria la següent: aplicació directa a una                

obra (en 2 mòduls de 8h cadascun) amb 20 alumnes com a màxim (es prioritzarien els alumnes                 

últims cursos). També es va comentar que s’han demanat la convalidació d’1 ECTS per fer els                

dos mòduls.  

 

6. Curs de Cype  

En aquest apartat, s’informa de que Cype s’ha posat en contacte amb la DAEC per organitzar                

un dels tres cursos que oferten amb un cost de 120€/ alumne (que s’intentarà rebaixar ja que                 

l’opinió general es que es massa car per un alumne que en farà ús un cop finalitzi els seus                   

estudis). Es comenta que a la reunió que es va tenir amb els directos l’Alejandro Josa (director                 

de departament) estava interessat en fer-ne ús d’aquest programa per l’assignatura de            

Geotècnica de 4t de GEOP.  

Finalment es decideix entre tots que s’intentarà organitzar el curs d’Arquímedes (organització            

de l’obra) donat que un membre de l’assemblea explica que l’ha fet servir i és fàcil a més d’útil. 

7. La sectorial 

S’explica que la Sectorial és on es reuneixen totes les Delegacions de Camins d’Espanya. Fa uns                

anys que s’ha pogut veure la inactivitat d’aquest grup ja que la gran part de les reunions que                  

 
 

 

34



 

 

DAEC – [Assemblea General] [006] 

Acta de reunió [31/01/2018] 

Curs 2017-2018 

 

convocaven era de caire lúdic (aquesta informació ens la proporciona el Coordinador d’Obres             

Públiques que era la persona responsable d’aquesta secció). Enguany, s’ha renovat la direcció i              

sembla que això ha canviat. 

Es decideix donar una nova oportunitat a aquest grup de treball i es demana als membres qui                 

estaria interessat en formar-ne part, surten els següents voluntaris amb el responsable            

Alejandro Botella: Ricard, Andres, David, Arnau T. 

 

8. Dia Cultural 

Es comencen a organitzar els diferents equips per fer una repartició dels deures del dia               

cultural: 

● Grup de l’ Alejandro Botella encarregat de l’equip de so: David. 

Grups de música confirmats: Els Bucaneros. El Ricard aprofita per dir que preguntarà a              

uns amics seus per venir ja que els interessava. 

● Grup de la Desirée encarregada de les cucanyes de les associacions. 

● Grup de la Paula encarregada de les cucanyes de la delegació i de l’ instal·lació               

elèctrica: Carles, Clara, Ricard, Andres. 

● Grup del Diego encarregat dels permisos. 

● Grup d’en Víctor encarregat de les begues, de les ofertes de dinar i les fitxes per                

demanar a la barra beguda: Alejandro G. , Arnau T., Arnau B., Sergio. 

9. Jornada d’Escola 

En aquest punt es recorda que les sortides seran de 15 alumnes per fer la organització/gestió                

més fàcil. Encara no es té cap sortida assegurada però la CP comenta que hi ha varies que                  

tenen gairebé confirmades. Per aquest motiu es pensa preguntar al CETOP a veure si ens pot                

aconseguir cap a més de demanar si coneixen a algú que vulgui fer l’obertura del dia. 

10. Jornada de Portes Obertes 

Com cada any es celebra la jornada de portes obertes on alumnes de batxillerat visiten la UPC                 

on la DAEC esta convidada ja que te més contacte amb el funcionament real dels graus. Per                 

això, es demanen voluntaris i surten els següents: la Desirée (matí), l’ Alejandro B. (tarda),               

Clara (tot el dia), Andres (tarda), Arnau B. (tarda).  

11. Premis a la qualitat docent 

Cada any es celebra aquest premi a nivell UPC i els alumnes poden fer suggerències de                

professors. Es recorda que l’any passat es va atorgar a la professora Mª Puigví (d’àlgebra). 

S’explica com s’organitzen aquests premis: 

Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent: Es pot optar a aquesta modalitat             

exclusivament per nominació, ja sigui des de la direcció dels centres docents i/o dels              
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departaments; de les delegacions d’estudiants, o de 15 o més membres del PDI de la               

UPC. 

El suggeriment dels membres és: López Pita, Antonio Aguado. 

Modalitat 2. Premi a la iniciativa docent: Es pot optar a aquesta modalitat a proposta               

d’un tercer o presentant una candidatura directament. 

El suggeriment dels membres és: Xavier Oliver. 

12. Torn obert 

Entre tots es comenta recuperar correu/ butlletí per fer més publicitat de les activitats que               

s’organitzen (tant a nivell Delegació com associació). 

Es comenta també, fer una enquesta sobre els horaris de GEC als alumnes. Com a responsable                

estara l’Alejandro B. amb la col·laboració de l’Arnau, el David, la Clara i l’ Andres. 

 

Per una altra banda, els encarregats de fer cartells per explicar als estudiants com funcionen               

els doctorats i el TFG seran: la Clara, en David, l’Arnau, l’Alejandro G i l’Irene. 

 

Finalment es recorda que es va plantejar tornar a fer el viatge d’Obres Públiques que es feia                 

antigament i que es faria la prova amb els membres de la DAEC. Els responsables de dur a                  

terme aquest tema seran: l’Alejandro B i l’Arnau T. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 14 Febrer 2018 

Hora: de 12:30h. a 14:00h 

Número de sessió: 007 
 

Ordre del dia 
1. Aprovació de l'acta de l'assemblea 006. (s'adjunta)  

2.  Informe de la Permanent 

a. Reunió CETOP 

b. Reunió Climent Molins 

c. Reunió amb Eva Ollé 

3. Relleu 

4. Jornada de formació del CdE 

5. Dia Cultural 

a. Grup Alejandro 

b. Grup Paula 

c. Grup Víctor 

6. Jornada d’Escola 

7. Curs CYPE 

8. Reunió CdE 

a. Aula lliure 

9. Curs d’AutoCAD 

10. Torn Obert 
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1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 005 (s’adjunta)  

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior sense comentaris entre els assistents. 

2. Informe de la Permanent 

a) Reunió CETOP 

La Permanent es va reunir amb el Col·legi d’Obres Públiques per, amb motiu de              

l’organització de la Jornada d’Escola d’enguany amb sortides tècniques, poder trobar           

maneres per fer visites a obra amb els alumnes de l’Escola. A més, se li va preguntar al                  

Degà del Col·legi si poden aconsellar a la Delegació algú que pogués fer l’obertura de               

l’acte.  

A part, es van tractar temes de cursos de programari específic pels estudiants pensant              

en els que componen BIM. El propi Degà va esmenar un ex-arquitecte que podria              

gaudir de fer una xerrada/seminari per introduir aquests programes a partir d’un            

projecte de drons que duia a terme a Anglaterra. 

Un altre tema que va sorgir va ser el Congrés d’Enginyeria Municipal que enguany es               

torna a dur a terme i que rebrem les invitacions corresponents per poder invitar a               

estudiants interessants (l’últim any es van sortejar pels estudiants que volguessin           

assistir més una sortejada entre els membres de la DAEC per ser el responsable). 

Per últim, es va tractar el tema del viatge d’Obres Públiques i va comentar que hi havia                 

un grup de França que feia el mateix visitant el nostre país. Seria interessant demanar               

el mateix però al seu país per membres de la nostra Escola.  

b) Reunió Climent Molins 

La Permanent va tenir una reunió amb el secretaria acadèmic per tractar assumptes             

relacionats amb les pràctiques curriculars tant de Màster com de Grau. El motiu             

d’aquesta reunió és la greu preocupació entre els estudiants en vers el percentatge             

que es duu la UPC amb motiu de les pràctiques, també amb motiu de que les                

administracions públiques tinguin becaris a cost 0€ (mesura que es va haver d’adoptar             

quan va sorgir la crisis). Aquest últim fet, s’ha plantejat treure’l donat que infravaloren              

el treball del becari.  

Un dels temes importants que se li va demanar és el dels drets que té l’estudiant quan                 

ha firmat el contracte de pràctiques, en Climent Molins va dir que ens enviaria la               

resposta per correu. 

Finalment se li va preguntar quin control tenia l’aplicatiu opencourseware (portal on es             

poden trobar ofertes de pràctiques que ofereixen empreses que tenen conveni amb            

l’Escola), va dir que tenia un control exhaustiu assegurat. Sobre aquest aplicatiu va             

explicar que hi havia un pendent d’aprovació on tot es podria fer on-line sense haver               
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d’anar a l’Escola per firmar el conveni o enviar els papers; no obstant, era força               

complicat ja que eren necessaris recursos dels que no disponien.  

c) Reunió amb l’Eva Ollé 

En la reunió amb la cap d’estudis de GEOP i de GEG, es van parlar de la problemàtica                  

d’un rumor que hi havia per GEG: classisme per part dels professors als alumnes a               

l’hora d’escollir els alumnes per fer tutoria. L’Eva va comentar que preguntaria quin             

criteri de selecció hi havia a primer per això i amb el programa MOU-TE. 

Un altre tema que es va tractar va ser, com amb el CETOP, els programes BIM per fer a                   

l’Escola. L’Eva va respondre que ens enviaria un parell de contactes que coneixia per              

poder organitzar el que fos necessari. 

Finalment se li va comentar que a la Delegació havien arribat comentaris dels             

estudiants del màster de mines que diuen que el preu no era el que indicava la pàgina                 

web. 

3. Relleu 

En aquest punt es comenta que la majoria dels membres de la Permanent deixaran de               

formar-ne part el proper curs 2018-2019 i que seria bona idea començar a fer relleu dels                

càrrecs. Per aquest motiu, es planteja la idea de fer un petit mòdul de formació pels que                 

estiguin interessats i, d’aquesta manera, poder formar-los durant tot el que resta d’aquest curs              

acadèmic: Divendres 2 de Març com a proposta inicial. A partir de la data assignada per fer el                  

mòdul, es comptaran aproximadament dues setmanes per presentar les candidatures amb els            

equips corresponents per tal de poder votar el nou relleu al Ple de la Delegació. 

 

4. Jornada de Formació del CdE 

A la Jornada de Formació del CdE pot assistir-hi qualsevol persona membres d’una Delegació              

de la UPC. En aquest cas, és totalment gratuïta i es celebrarà en un cap de setmana que cal                   

decidir entre tots (es farà un doodle). 

 

5.Dia Cultural 

Arribats a aquest (i abans de que cada grup de treball comenti la feina feta) punt de la reunió, 

es fa el següent suggeriment: crear un hashtag pel Dia Cultural i la Jornada d’Escola fent un 

concurs de fotografies originals de l’acte. 

 

a) Grup Alejandro 

L’equip de l’Alejandro B. informa de que el te reservades les tarimes per els equips que                

tocaran al Dia Cultural. Un dels membres comenta que pot demanar a una amiga seva               

que es tècnica de so perquè ajudi amb el muntatge de l’equip de so. A més a més, es                   

comenta que la furgoneta l’aniran a buscar el 17 d’Abril i la retornaran el 19 (després                

de la festa) per poder pujar les tarimes. 
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b) Grup Paula 

L’equip de la Paula comenta que van fer un resum amb tot el material que es                

necessitava (a la pissarra de la Delegació): 

2 cubs de plàstic 

15 metres de mànega  

 

c) Grup Víctor 

L’equip d’en Víctor informa dels preus que ha estat mirant: 

Gots de color lila amb doble estampat o no amb el logo blanc 

375 gots a 211€ o 250 gots a 167€ 

Fitxes → 1000 per 0.075€ 

   3000 per 0.049€ 

Samarretes a 5€ (transport més estampat), es planteja vendre samarretes a           

7-8€ pels estudiants. 

d) Equip Desirée 

L’Equip de la Desirée informa que ha fer un grup amb els responsables de les cucanyes                

de cada associació participant: CEC, Rugby i El Xollo. Comenta que la resta no              

contesten als correus. A més, es planteja convidar a Salsa’m i a BEST. 

6. Jornada d’Escola 

Es tenen confirmades tres sortides i s’està treballant la quarta. S’esmena que els responsables              

de la sortida a la Baells van suggerir altres dues sortides que s’organitzaran per un altre dia.  

 

7. Curs CYPE 

El curs que es durà a terme per part de l’empresa CYPE serà el del programa d’Arquímedes                 

(gestió de tot el procés d’una obra). El preu s’ha fixat amb 58.50€/estudiant (15 màxim) i 12h. 

 

8. Reunió CdE 

Alguns membres de la Delegació que també són Coordinadors del Consell de l’Estudiantat van              

estar comentant en una reunió del CdE els següents aspectes que estan aplicats a              

Telecomunicacions i  Informàtica. 

a) Aula lliure 

Es tracten de classes de repàs que imparteixen estudiants de cursos superior (amb             

beques atorgades per l’Escola) als alumnes de primer de grau. 
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9. Curs d’AutoCAD 

Es comenta que les places es van omplir en dos dies i que, per tant, va ser un èxit. No obstant,                     

es tracta d’un curs pilot per veure si els estudiants estan disposats a aprendre sobre aquest                

programa i com funciona l’organització del mateix per fer-ho el millor possible. Amb motiu              

d’aquest curs, un membre de la Delegació diu que un antic professor seu te coneixements               

d’AutoCAD i que, pot ser, pot estar interessat en fer un curs sobre aquest.  

 

10. Torn Obert 

Entre tots els membres que van assistir a la Baells es concreta que l’informe de la Baells es farà                   

individualment avisant als assistents per correu.  

Un altre tema que s’esmena, finalment, a la reunió, és l’aprovació dels pressupostos de la               

universitat. Això, significa que les Escoles ja saben el pressupost que tenen i es vol saber quina                 

part va destinada a les associacions. Es queda en preguntar-ho a la responsable acadèmica la               

Rosa Estela.  

Finalment, el membre responsable de la gestió del web de la Delegació explica que es va reunir                 

amb la DAT (Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions) per veure com feien el tractament             

d’escaneig i publicació dels apunts del seu grau. Van aclarir que el sistema Genweb estava               

bastant limitat. Amb aquest motiu es vol preguntar a l’Escola si ens poden subministrar un               

servidor per donar més prestacions als estudiants. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 04 abril 2018 

Hora: de 12:00h. a 14:00h. 

Número de sessió: 008 
 

Assistents 
 

Sergio Andrés Cantons Alejandro Gómez Irene de Cubas Mònica Castellà 

David Coy Paula Santandreu Andrés Reyes Moisés Muñoz 

Carles Garcia Arnau Trinch Clara Sans  

 

  
  
  
  
  

Ordre del dia 
1.  Informe de la Permanent 

a. Presentació del nou equip 

2. CdE 

a. Jornada de Formació 

b. Ple del 7 d’Abril 

3. Jornada d’Escola 

4. Dia Cultural 

a. Rolls i taula d’horaris 

5. Jocs Florals 

6. Torn Obert 
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1.Informe de la permanent  

En primer lloc, s'expliquen les dues reunions que es va tenir amb la Biblioteca de Campus Nord.                 

La primera consistia a fer una presentació de la DAEC a la Jornada de Formació que organitzava                 

la Biblioteca per tal de poder fer les millores corresponent en l'actual sistema. Es suggereix que                

es podria augmentar el nombre màxim de préstecs que es poden demanar (jocs wii, EHE-08,               

llibres, etc.). D'altra banda, es menciona que, en general, l'estudiants no està d'acord amb què               

la primera planta siguin sales d'estudi. Per últim es comenta que la màquina dispensadora de               

llibres té un cost molt elevat així que la idea de comprar-ne una no es durà a terme. 

En la segona reunió, es va parlar sobre el sistema de demanar apunts i exàmens que ha de fer                   

servir la delegació per tal de demanar drets d'autor per la corresponent digitalització             

(publicar-los al web): en el cas dels exàmens, l'Escola és propietària i s'ha de tractar el tema                 

amb el Director. A més a més, van donar a la delegació un model de cessió de drets d'autor en                    

paper per tal de poder posar en pràctica aquesta metodologia que fins ara no es feia servir. 

Entre els membres de l'assemblea, s'arriba a una conclusió sobre com fer-ho els anys vinents:               

fer la digitalització i guardar la informació en un ordinador/memòria (sense la publicació al              

web de la DAEC). 

 

En segon lloc, es comenta la reunió amb la sectorial de l'Escola de Camins. Fins ara, la Sectorial                  

participava a CREUP amb veu però sense vot. Es va acordar en aquesta reunió, mitjançant el                

vot de totes les Escoles membre, presentar l'opció a l'AGO de Cádiz que les sectorials               

tinguessin vot a CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades           

Públicas). L'Escola de Camins de Barcelona va dir que no estava d'acord. 

 

En tercer lloc, es parla sobre el curs que està organitzant la DAEC de CYPE els dies 7, 8 i 9 de                      

Maig. Donat que la participació és baixa, s'acorda entre els membres que es farà més difusió                

sobre aquest. 

 

En quart lloc, aquest any hi han molts graduats a l'Escola; per aquest motiu, s'ha limitat el                 

nombre d'acompanyants a 3 persones. Això no obstant, els últims estudiants que han sol·licitat              

aquest nombre, no podran entrar amb aquesta última persona. Per si cap estudiant vol              

portar-ne més, s'ha decidit posar una pantalla al jardí de l'edifici Vèrtex amb un pica pica per                 

tal que aquestes persones puguin presenciar l'acte d'alguna manera, ja que, per problemes de              

seguretat, no pot entrar més gent a l'auditori. 

 

Finalment, es comenta que l'acte del Dia de la Dona, que es va organitzar el passat 7 de Març,                   

va ser un èxit. 

a)Presentació del nou equip 

En aquest punt de la reunió, es presenta el nou equip que s'haurà de votar al proper Ple (que                   

es convocarà al mes de Juny o Septembre) per tal d'ocupar els llocs que els membres de la                  

Comissió Permanent deixa pel curs vinent acadèmic 2018-2019. D'aquesta manera, es vol            

aconseguir que el traspàs d'informació, entre l'actual Comissió Permanent i la futura, sigui             
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evolutiu fins al Ple. 

● Delegat de Centre: Arnau Trinch Ventayol 

● Tresorer: Sergio Andrés Cantons Puentes 

● Secretària: Clara Sans Trullàs 

● Coordinador de Civil: David Coy 

● Coordinadora d’Obres Públiques: Paula Santandreu 

● Coordinadora de Màster: Irene de Cubas Martí 

● Coordinador de Geològiques i Ambientals: - 

● Comissió de sortides (càrrec no oficial): Alejandro Botella 

Val a dir que, donat que encara no s’ha convocat el Ple on es votaran els càrrecs descrits                  

anteriorment, poden sofrir canvis. 

 

b)Premis d’innovació docent 

Com es va acordar entre els membres de l’assemblea, els professors que s’han presentat per               

els premis d’innovació docent són en Xavier Oliver i l’Oriol Lloberas. 

 

2.CdE 

a)Jornada de Formació 

Es recorda que per tal de poder assistir a la Jornada de Formació que organitza el Consell de                  

l'Estudiantat, s'ha d'omplir un formulari (es mostra en paper) i pagar una fiança (que es               

retornarà) de 20 € abans de divendres 6 d'Abril. 

 

b)Ple del 7 d’Abril 

Es pregunta qui assistirà al proper Ple del CdE dissabte 7 d’Abril. Surten voluntaris: la Mònica                

Castellà i l’Irene de Cubas. 

 

3.Jornada d’Escola 

Serà el pròxim 11 d'Abril. L'horari serà el següent: a les 9.00 h començarà l'acte d'obertura, un                 

cop finalitzi (amb les corresponents presentacions de FGC per part d'en Carles Cases i de la                

Tuneladora de la L9 per part de la Mireia Laguna) els estudiants inscrits aniran cap a les                 

sortides d'obra. Es recorda que els estudiants que no hagin pogut entrar a les sortides encara                

poden inscriure's als tallers de Camins Maker (a les 15.30 h) i de Dobooku (a les 10.00 h). 

Es demanen, a més a més, responsables de la DAEC per tal de fer un petit control dels                  

assistents a les sortides. 

● Tuneladora L9: Moises 

● Planta de Sorigué: Sara Tamames 

● FGC: Desirée 

● Presa d’Albagés: Alejandro Botella 

● Tallers de Camins Maker i Dobooku: Mònica Castellà i Sergio Andrés Cantons 
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4.Dia Cultural 

a)Rolls i taula d’horaris 

En primer lloc, s’acorda que s’anirà a comprar el material per les cucanyes de la delegació, i per                  

el sorteig, el divendres 13 d’Abril a les 18.00 h des de el despatx de la DAEC. 

En segon lloc, es comenta que el disseny i el color de les samarretes pel dia cultural ja està                   

decidit (les fitxes demanades amb el corresponent disseny també: vermella amb el logo de              

l’Escola de Camins). A més, la beguda demanada a Moritz arribarà el mateix dia al matí. 

En tercer lloc, es parla sobre els grups de música que tocaran, de moment, el dia de la festa.                   

S’ha preparat una llista amb Spotify per quan els grups no estiguin tocant: 

● DJ de la festa de Telecos 

● Els Bucaneros (en busca de bateria acústica) 

● DJ de geològiques  

En quart lloc, es recorda que encara no es té transport per tal de portar i dur la tarima al CRAJ                     

(Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona). Això no obstant, es vol parlar                

amb la Sara Tamames, ja que ella va ser la que va subministra aquest servei l'any passat. 

En cinquè lloc, es tracta un tema important: els permisos i la documentació que s'ha de                

presentar per tal de poder fer la festa. Només falta la memòria d'activitats i que l'Ajuntament                

ens signi el permís per fer-la. 

Finalment, l'Arnau Trinch es farà responsable de preparar la xocolatada que es farà al matí del                

dia 18 d'Abril per esmorzar. 

 

5.Jocs Florals 

Enguany s'han tornat a organitzar els Jocs Florals de la DAEC. Es torna a comentar que hi ha                  

poca participació i que cal passar per les classes i informar d'aquest acte que se celebrarà el                 

dimecres dia 25 d'Abril. A més a més, es farà una lectura d'un llibre per part d'un antic                  

professor de l'Escola. 

 

6.Torn Obert 

No hi han comentaris. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 25 Maig 2018 

Hora: de 17:30h. a 20:00 h. 

Número de sessió: 011 
 

Assistents 

Sergio Cantons Ricard Vilà Patricia Abadín 

David Coy Andrés Reyes Mònica Castellà 

Carles Garcia Clara Sans Moisès Muñoz 

Paula Santandreu Arnau Barat  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 008 (s’adjunta) 

2. Informe de la Permanent 

3. Dia Cultural 

4. Jornades de Formació del CdE 

5. Torn Obert 
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1.Aprovació de l’acta de l’assemblea 008 (s’adjunta) 

S’aprova per consens l’acta de l’última assemblea. 

2. Informe de la Permanent 

 

En aquest punt es comenta que en David i en Sergio han començat a formar part de la Permanent de                    

la Delegació de forma oficial donat que els càrrecs que ocupen (Coordinador de GEC i Tresorer) estan                 

vacants. Aquesta decisió abans de ser presa, va ser consultada i aprovada per tota l'assemblea.               

Ambos càrrecs no seran de caràcter oficial fins a les pròximes eleccions, sinó que ocuparan totes les                 

seves funcions en l'àmbit intern. 

 

Per altra banda, es fa un recordatori a tots els membres de l'assemblea presents que el dimecres 25                  

se celebrarà l'acte d'entrega de premis dels Jocs Florals. Aquest serà a les 12 h a la Sala de Tesines. A                    

més, durant el dia de Sant Jordi s’ha dut a terme l'activitat d'intercanvi de llibres conjuntament amb                 

les altres delegacions de Campus Nord i els resultats han sigut molt satisfactoris. És per això, que s'ha                  

comentat de tornar a repetir l'activitat l'any vinent. 

 

Pel que fa al calendari de reunions, es recorda que demà 24 d'abril hi ha convocada la Comissió de                   

Beques del CdE a les 18 h. En aquesta na Paula hi assistirà. A més, el mateix dia però a la nit i                      

telemàticament se'ns ha convocat a una reunió amb la Sectorial de Camins. És també la Paula qui                 

assistirà en aquesta segona reunió. 

S'informa que avui s'ha rebut la convocatòria de la Comissió Permanent de la Junta d'Escola, on                

l'Alejandro Botella i la Paula hi són membres. 

Finalment, els coordinadors dels graus de Civil i Obres Públiques volen sol·licitar una reunió amb la                

Cap d'Estudis d'ambos graus, l'Eva Oller, per tal de tractar el calendari acadèmic del curs vinent. A                 

més, s'aprofitarà la reunió per retransmetre i comentar les queixes sobre les proves i exercicis               

sorpresa avaluables que s'han implantat a primer de GEC. 

 

3. Dia Cultural 

Es comenta que el motiu d'aquesta reunió extraordinària és fer una avaluació i una crítica               

constructiva a com va anar el Dia cultural. 

 

Comentaris positius 

Tots els assistents trobaren que va ser una bona idea separar la caixa allà on es venien els tiquets de                    

la barra. A diferència de l'any passat, enguany no hi ha hagut grans cues ni saturació de persones en                   

una mateixa zona. 

 

A més, es dóna una enhorabona general al grup encarregat de la tarima. Es comenta que                

l'organització per anar-la a buscar, la cerca de voluntaris per muntar-la i el muntatge va anar molt                 

bé. En canvi, com ha passat anualment, pel desmuntatge quedaven només els de sempre. 
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Aquest any per primera vegada s'ha fet la inversió en fitxes de plàstic dur. Aquestes valien per una                  

cervesa i han sigut un encert, ja que no es rompien ni es falsificaven com les fitxes de paper. Es                    

recorda que aquestes són reutilitzables, ja que només porten el logo de Camins. 

 

També per primera vegada, s'ha innovat amb els packs de menjar, oferint paelles i frankfurts amb                

l'ajuda del bar de camins. Aquests packs han sigut un gran èxit. 

 

Comentaris a millorar 

Es comenta que a l'hora de fer la distribució de feines es va posar gent a la barra que no sabia com                      

servir les cerveses. A més, moltes vegades, es trobaven a la barra sent un torn allà on ningú sabia                   

canviar un barril. Cara l'any vinent, es comenta que abans de començar la festa es faci un curs exprés                   

de com canviar un barril i servir una cervesa o que es procuri que sempre hi hagui una persona amb                    

aquests coneixements atenent. 

 

Per altra banda, aquells que estigueren a la caixa venent els tiquets comenten que sempre eren els                 

mateixos i que eren molt pocs. S'entén que en estar un poc més apartat és més avorrit que els altres                    

llocs (barra o cucanyes) però cara l'any vinent s'ha de garantir la rotació i un mínim de persones a                   

cada lloc (barra, tiquets, cucanyes, escenari, etc.). 

 

Una altra cosa que s'hauria d'evitar cara l'any vinent és les incongruències en els plànols que                

s'entreguen a l'Ajuntament, a Coordinació de Campus i el que es fa a la realitat. Aquest any es va                   

entregar en paper un plànol que indicava que l'escenari aniria darrere de l'A2 com l'any passat, quan                 

es va decidir que aquest curs es posaria darrere de l'A1. A l'hora de muntar, en venir els                  

responsables de muntar la instal·lació elèctrica, ens varen fer moure l'escenari, ja que el servei que                

s'havia contractat amb els plànols, indicava que la instal·lació s'havia de fer a l'A2. 

 

Pel que fa al material, aquest any hi ha hagut problemes amb la compra de camisetes i el material de                    

ponts el termini en què arribaven. Això va causar que es va disposar de camisetes a mitja jornada,                  

quan s'havia dit de tenir-les durant tota la jornada. A més, a causa de la tardança a arribar les                   

camisetes, no es varen aconseguir vendre'n així com s'havia planificat. Cara l'any vinent s'ha de ser                

més restrictiu amb les deadlines i només han de disposar de camiseta els organitzadors. En quant el                 

material de ponts, es va oblidar a comprar-lo i es va haver d'anar a Castelldefels durant el Dia                  

Cultural per comprar-lo. A més, la variació de la mida de les botelles d'aigua que s'utilitza com a pes                   

als ponts, no va funcionar. L'any vinent, l'aigua s'ha de comprar amb botelles de 2L com s'havia fet                  

fins aleshores. 

 

Propostes noves 

 

Després de l'organització del Dia Cultural han sortit un seguit de propostes que es poden dur a terme                  

la pròxima edició. 
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En primer lloc, els membres de la DAEC que aquell dia estan encarregats de l'organització, no                

haurien de tenir barra lliure, sinó que al començament del dia se'ls haurien de donar X fitxes i que les                    

distribuïssin així com ells trobin convenient. Això evitaria que, com ha passat enguany, es convidi               

gratuïtament a tanta gent a beure. 

 

En segon lloc, es proposa un canvi d'ubicació de la barra, per no estar tan a sobre del Bar i l'entrada                     

dels banys. 

 

En tercer lloc, es proposa començar tota l'organització per nadal per així evitar saltar-nos les               

dedlines i tots els problemes de tempos que hem tingut en aquesta edició. A més, poc abans del dia                   

D, s'hauria de fer una assemblea general extraordinària per repassar-ho tot i informar a tothom de                

què ha de fer, com, etc. 

 

Finalment, pel que fa a la caixa, s'hauria de portar un registre de què es ven, per així poder fer                    

estimacions i tenir coneixement de què té més o menys èxit, a part de fer un control de les despeses                    

i guanys. 

 

Pel que fa a les Jornades d'Escola la sensació general és que varen ser un èxit. El nou format ha 

agradat molt tant als organitzadors, com als estudiants, com a les empreses que han col·laborat amb 

nosaltres. És per això que es decideix que es tornarà a repetir els pròxims anys. 

Les úniques propostes que es fan al respecte és clarificar com es fa l'assignació de places en el cas 

que s'omplin totes i intentar l'any vinent trobar més sortides (sabent que aquest any era una cosa 

nova no ens hem arriscat a tenir sortides sense participants). 

 
4. Jornades de Formació del CdE 

Es recorda que, els assistents a les Jornades de Formació, han de dur el material bàsic de                 

supervivència: sac de dormir, banyador,etc.  

D’altra banda cadascú es gestiona el mitjà de transport per arribar-hi; no obstant això, si algú passa                 

per peatges, el CdE els hi retornarà íntegrament. El mateix amb les persones que hi vagin en                 

transport públic. 

5. Torn Obert 
Cap comentari dels membres. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 09 Maig 2018 

Hora: de 12:00h. a 14:00 h. 

Número de sessió: 010 
 

Assistents 

Alejandro Botella Carles Garcia Arnau Trinch Clara Sans Moises Muñoz 

Sergio Cantons Diego Huelin Ricard Vilà Arnau Barat  

David Coy Paula Santandreu Irene de Cubas Mònica Castellà  

Desirée Diez Sara Tamames Andrés Reyes Elvira García  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 

009 

2. Informe de la Comissió Permanent.  

a. Comissió Permanent de la 

Junta d’Escola  

b. Reunió amb el Col·legi de 

Camins (Dia Cultural) 

c. CREIC 

3. Avaluacions Curriculars 

4. Document d’incidències 

5. Mentoria d’associacions 

6. Festa de Campus Nord 

7. Jornades de Relleu 

8. Calendari acadèmic 

9. Torn Obert 
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1.Aprovació de l’acta de l’assemblea 009  

S’explica que donat que l’acta de la reunió anterior no s’ha pogut enviar als membres, aquesta                

s’aprovarà en la pròxima convocatòria. Tots els membres assistents estan d’acord amb aquesta             

mesura passant, d’aquesta manera, al següent punt. 

 

2. Informe de la Comissió Permanent 

a) Comissió Permanent de la Junta d’Escola 

En primer lloc, la Paula Santandreu i l’Alejandro Botella com a membres de la Comissió               
Permanent de la Junta d’Escola, que a l’hora de la presentació per part de l’Escola sobre els                 
pressupostos, no especifiquen les partides dirigides a cada departament o delegació           
d’alumnes. No obstant això, es comenta que la DAEC ha rebut fa uns dies un correu                
especificant el que rebran les associacions (CEC, DAEC, IAESTE). Entre aquestes, Futur Civil i la               
revista El Xollo, queden excloses d’aquesta repartició segons ha considerat l’Escola en base a              
les explicacions de necessitat de les associacions; d’aquesta manera, la repartició queda igual             
que la del darrer any. Per aquest motiu, com que formen part de l’assemblea membres               
d’aquestes associacions que no han rebut cap pressupost, es decideix parlar amb la             
responsable (Maria Rosa Estela) per tal de mostrar la no conformitat vers aquest repartiment.              
D’altra banda, es vol demanar poder entregar un balanç de pèrdues i beneficis que obté               
cadascuna de les associacions com s’ha fet els darrers anys. El fet de poder fer entrega                
d’aquest document, fa que el repartiment econòmic sigui just per totes les associacions de              
l’Escola. 
 
En segon lloc, es comenta que el professor Andres López Pita es jubila. Aquest professor, entre                
altres assignatures, donava una especifica de transports ferroviaris a màster. Actualment           
l'escola no té cap docent disponible que pugui donar aquesta matèria, així que s'ha pensat               
deixar d'impartir-la durant un curs. Això a la vegada ha fet que l'Escola firmi un conveni amb                 
FGC on entre altres coses aquesta entitat ofereix una persona amb coneixements necessaris             
per impartir la matèria. 
 
En tercer lloc, s’informa de la creació de dos nous graus (GEGA i Tecnologies i Ciències del Mar)                  
que s'imparteixen el proper curs 2018-2019. El problema que s’ha detectat amb GEGA             
(detectat en una reunió oberta de la Delegació amb els estudiants de GEG) és el de que si algú                   
està cursant actualment 9 ECTS d’una assignatura i al canviar-se aquesta assignatura a perdut              
crèdits i ara és de 6, no es té clar si retornen els diners amb la diferencia de la matrícula. 
A més a més, també s’explica que l’Escola d’Obres Públiques de Madrid formarà part de               
l’Escola de Civil essent una única. No obstant això, el grau d’aquesta antiga escola es seguirà                
impartint com fins ara. La novetat és que el Grau d’Enginyeria Civil ha esdevingut un grau més                 
màster integrat (això vol dir que un cop et matricules d’aquest grau, has de fer obligatòriament                
el màster de camins per tal de sortir com a enginyer). Això mateix s’ha pensat aplicar a l’Escola                  
de Barcelona. 
 

b) Reunió amb el Col·legi de Camins (Dia Cultural)  

 
 

55



 

 

DAEC – [Assemblea General] [010] 

Acta de reunió [09/05/2018] 

Curs 2017-2018 

 

Per varies dificultats, es va cancel·lar la festa dos dies abans. Per aquest motiu es va parar la                  

demanda de gots per l’esdeveniment. No obstant això, es va parlar amb els familiars i amics de                 

l’estudiant en qüestió i ens van fer arribar el seu desig de procedir amb l’acte. Però, amb el poc                   

temps de marge, va ser impossible aconseguir gots amb impremta en dos dies. Per aquest               

motiu es va parlar amb en Quim Llagostera del Col·legi de Camins per tal de fer arribar aquesta                  

informació donat que al conveni que s’havia signat amb ells parlava de l’anul·lació del mateix si                

cap de les parts no feia el que havia signat a l’acord. En Quim va entendre perfectament la                  

situació i ens va informar de que es seguiria endavant amb el promès des del principi.  

 

c) CREIC (Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos,          

Canales y Puertos) 

La sectorial ha transmès per correu que han començat les eleccions per Coordinador             

d’Esdeveniments. Tothom qui vulgui participar pot enviar la seva candidatura a la secretaria             

del CREIC.  

 

3. Avaluacions Curriculars 

El Coordinador d’Obres Públiques (Alejandro Botella, com un dels membres amb més            

experiència) explica que a la fase inicial  es poden compensar 12 ECTS 

(primer) si tens una nota entre 4 i 5. Aquesta compensació sempre l’has de demanar quan                

acabes aquest any. 

En el bloc curricular de fase no inicial es poden compensar 12 ECTS (segon, tercer i quart). 

A més a més, si el coordinador en qüestió es susceptible de ser un cas en les avaluacions 
curriculars, no pots assistir com a coordinador. 
 
Les persones que formen part de la reunió on s’avaluen els diferents casos dels estudiants són: 
el president (cap d’estudis normalment), els responsables de cada assignatura  més un 
representant dels estudiants (amb veu i sense vot) amb el delegat de centre. Si cap d’aquestes 
persones no pot assistir-hi, pot nomenar a algú perquè els substitueixi. 

 
S’explica que , si et falta el TFG ( no se t’ha tancat el bloc curricular) es fa una avaluació 
curricular extraordinària perquè es pugui matricular de màster si l’ha de presentar al setembre.  
 

Els membres de l’assemblea acorden fer publicitat de les avaluacions curriculars on l’estudiant 
haurà d’enviar un correu a la DAEC explicant el seu cas i adjuntant l’expedient. 
Les avaluacions curriculars es celebraran el 26,27 i 28 de Juny. 

 

4.Document d’incidències 

Farà ara un any i mig, es va pactar amb l’Escola que cada final de quadrimestre la DAEC                  
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(amb ajuda de qualsevol estudiant voluntari) redactaria un document on es recollissin totes i              

cadascuna de les incidències que han anat sorgint durant el curs acadèmic. 

Aquest document és totalment anònim i se li fa arribar al Director i als Caps d’Estudi perquè 
ho puguin tractar de la forma més convenient millorant, així, la docència de l’Escola. 
 
 

5.Mentoria d’associacions 

La Claudia, membre de la DAEC, ha compartit amb la DAEC la seva experiència al               

campus de França quan va dur a terme el seu doble diploma. Va explicar que allà,quan                

un estudiant entra a una universitat, fa un test amb el qual se li assigna una associació des de                   

l’inici de l’any acadèmic. Es proposa implantar aquesta idea a l’Escola de Camins per tal de que                 

els nous estudiants coneguin l’ambient de la universitat i les seves associacions.  

Ja que seria interessant que s’expliques a nivell Campus Nord, es decideix que es comentarà a 
la pròxima reunió de Casal per tal de que s’encarreguin ells de dur a terme aquesta idea. 
 

6. Festa de Campus Nord 

En les II Jornades de Formació del CdE es va pensar que les tres delegacions de Campus Nord                  

fessin una festa de benvinguda als nous estudiants. Aquesta idea va ser en un principi de la                 

DAT 

(Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions), qui pensava que seria una forma d’apropar la            

seva Delegació a l’estudiantat. Aquesta idea es va comentar a les altres Delegacions per fer la                

benvinguda a tots els estudiants del Campus Nord. 

El lloc on es celebraria seria la plaça de telecomunicacions on els estudiants farien equips de 6 
o 8 persones amb persones de diferents anys però del mateix grau.  
La DAT va fer una reunió el passat divendres on l’Irene de Cubas (Coordinadora de Màster) va                 
assistir-hi com a convidada. La Irene ens informa de que s’han gestionat cinc comissions i el dia                 
de la festa serà el 3 d’Octubre.  
Les comissions i els membres de l’assemblea que volen participar són els següents: 

● Activitats: Ricard, Andrés  
● Bar: Sara, Clara, Desirée 
● Permisos: Paula , Arnau 
● Música: David, Alejandro Botella  
● Marketing:  Irene, Carles 

 

7. Jornades de Relleu 
Es comenta que la Permanent es planteja fer unes jornades de relleu per tal d’explicar amb                

més 
detall tota la feina que dur a terme la Delegació i poder planificar entre tots l’any 2018-2019.                 

Es  
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mirarà el pressupost per una nit dos dies. 
Amb aquest motiu, el Ple de la DAEC on es vota la Permanent, queda aplaçat al setembre. 
 
 

8. Calendari acadèmic 
Els membres de la comissió permanent de la Junta d’Escola, enviaran un correu amb el 
calendari acadèmic del proper any per tal de poder fer propostes de millora (es tractarà a la  
següent reunió). 

 

9.Torn Obert 

La Sara comenta que segurament es presenti com a Coordinadora de Política Universitària i              
que 

li agradaria poder ser el contacte entre la DAEC i el CdE el pròxim any acadèmic si la pròxima 
permanent hi està d’acord. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 25 Maig 2018 

Hora: de 17:30h. a 20:00 h. 

Número de sessió: 011 
 

Assistents 

Alejandro Botella Diego Huelin Ricard Vilà Arnau Barat  

Sergio Cantons Paula Santandreu Irene de Cubas Mònica Castellà  

David Coy Sara Tamames Andrés Reyes   

Carles Garcia Arnau Trinch Clara Sans   

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 

010 (s’adjunta) 

2. Calendari acadèmic curs 

2018-2018 (s’adjunta)  

3. CAP 

4. Document d’incidències 

5. Recolzament als candidats a les 

eleccions del CdE 

6. Reunió amb el Director de l’Escola 

7. Planejament pròxim curs 

8. Benvinguda Campus Nord 

9. Matrícula 2018-2019 

10. Jornades de Formació 

11. Claus despatx 

12. Torn Obert 
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1.Aprovació de l’acta de l’assemblea 010 (s’adjunta) 

L’acta de l'última assemblea queda aprovada per unanimitat dels membres. 

2. Calendari acadèmic curs 2018-2018 (s’adjunta)  

A la convocatòria de l’assemblea de divendres 25 de Maig, es va enviar el calendari acadèmic als                 

membres de la DAEC per tal de poder fer una valoració i millorar la proposta de l’Escola. Durant                  

l’assemblea es posa en comú les opinions sobre el calendari acadèmic i es fa un recull d’aquestes per                  

tal de modificar o no dates d’interès general per l’estudiantat. 

● Parcials segon quadrimestre: març del 13 al 19. 

● Setmana santa: abril del 15 al 22 

● La Irene, com a Coordinadora de Màster, explica que va pactar amb el Cap d’Estudis dos dies                 

no lectius pels estudiants de Màster per tal de poder tenir temps d’acabar els treballs, ja que                 

el seu calendari acadèmic força que les entregues i els exàmens coincideixin i, a              

conseqüència, es creïn conflictes. Per tant la proposta és la següent: 25 i 26 de març 

● Entre tots els membres de l’assemblea s’han de decidir dues dates, quan volem que sigui el                

Dia Cultura i quan volem que siguin les jornades d'Escola. Entre tots, es debat quines són les                 

millors dates, valorant els dies d'interès explicats anteriorment, i les setmanes d'exàmens i             

els propostes finals que es presentaran a la cap d'estudis són: 
1. Dia cultural 11 d’abril i jornades d’escola 2 d’abril 

2. Dia cultural 4 d’abril i jornades d’escola 9 d’abril 

 

● Dies d’exàmens: 

○ 24 - 29 d’octubre (parcials) 

○ 20 i 21 de desembre (finals) 

○ 7 - 11 de gener (finals) 

○ 13 - 19 de març (parcials) 

○ 16 - 24 de maig (finals) 

 

● El calendari acadèmic tenia una proposta de setmanes d'exàmens exposada anteriorment.           

Entre tots es comenten alguns inconvenients i els acords als que s'arriba són:  

○ 19 - 21 de desembre (abans de Nadal) 

○ 7 - 10 de gener (després de Nadal) 

○ 5 dies naturals dies entre finals i reavaluacions 

○ Una setmana lliure després d’exàmens per tal de que els estudiants que hagin d’anar 

a recuperació tinguin una setmana lliure 

○ Matricula quadrimestral i no anual 

○ Acabar 11 de gener i començar reavaluacions el 21 de gener 

○ Començar el 29 de gener el segon quadrimestre ei no el 28 

○ 4 dies d’exàmens a octubre? 
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○ Dia 20 de maig no lectiu sense exàmens 

○ 30 de maig al 5 de juny recuperacions 

 

● Propostes genèriques 

○ No fa falta tenir coordinació de curs sinó coordinació de grau 

○ Intentar tenir accés a atenea 

○ Canviar el format del calendari 
 

Un cop recollides les esmenes corresponents, es presentarà a l’Escola per tal de que s’avaluïn les                

opcions que s’han plantejat. 

3. CAP 
S’explica als membres que són les CAP: Convocatòria d’Ajudes a Projectes. Són una subvenció              
atorgada pel CdE a les associacions i grups d’estudiants per finançar econòmicament projectes que              
s’estan duent a terme (justificades i amb factures). El Consell de L’Estudiantat va enviar com s’han de                 
demanar (mitjançant el seu web). Enguany s’han de presentar abans del 30 de juny.  
La DAEC proposa opcions per demanar les CAP: 

● Presentar un projecte per fer el web i que ens el subvencioni 

● Pagar a algú semiprofesional per la gestió del  web 

● Pagar un servidor 

● Un becari de la FIB (Facultat d’Informàtica de Barcelona) per gestionar el web 

● Demanar les CAP amb alguna cosa que ja em fet i em gastat i podem justificar 

● Passar factures a l’Escola i les CAP (les mateixes) 

● Aconseguir el màxim de les CAP justificant tot el que es pugui per aconseguir-ho 

 

S’avaluaran les opcions i l’Arnau Trinch i la Mònica Castellà s’ofereixen voluntaris per fer la               

documentació de les CAP amb la Paula. Enguany presentem les despeses dels autobusos de les               

sortides que s’han organitzat i l’ instal·lació elèctrica a les CAP. 

 

4.Document d’incidències 
Es comenta que s’ha estat mirant el Document d’Incidències i tenim una manca de participació               
important. Això és un tema preocupant, ja que aquest document s’ha d’entregar dilluns als directors               
en la reunió que es té convocada, per tal de parlar de com ha anat aquest segon quadrimestre.  

Es proposa enviar un correu massiu als estudiants de l’Escola presentant aquest document             
juntament amb una explicació de les avaluacions curriculars que se celebren al juny.  

A part d’això, els coordinadors tornaran a fer difusió entre els estudiants del seu grau i es demana als                   
membres de la delegació que ho facin entre els seus companys, per tenir una opinió la més diversa                  
possible. 

 

63



 

 

DAEC – [Assemblea General] [011] 

Acta de reunió [25/05/2018] 

Curs 2017-2018 

 

5. Recolzament als candidats a les eleccions del CdE 
En proper Ple del CdE el dia 16 de juny es faran les eleccions per renovar els càrrecs. De la DAEC es                      
presenten la Irene de Cubas com a Coordinadora de Comunicació i l’Arnau i la Paula com a Comissió                  
Permanent del CdE. La delegació decideix per consens recolzar la candidatura dels tres candidats que               
es presenten. 

 
6. Reunió amb el Director de l’Escola 

Dilluns 28 de Maig hi ha reunió amb el Director de l’Escola Pedro Diez i es pregunta als membres de                    

l’assemblea quins temes volen portar. Sorgeixen els següents:  

● Olimpiades Campus Nord: es vol demanar dia no lectiu  

● Campanyes publicitàries dels graus de l’Escola: la campanya va ser únicament de civil → “Fes               

el grau de civil per accedir al màster de camins”. No han fet publicitat dels altres graus i la                   

selectivitat és en poc temps i aquesta publicitat danya als altres estudis. El grau que               

necessita més publicitat és GEGA i OP i no s’està duent a terme. 

● Horaris: començar a les 15.00h l’horari de tardes. Fer una enquesta per preguntar si              

l’alumnat està d’acord amb canviar el començament de l’horari de tarda de 14.00h a 15.00h. 

● Graduació de grau i màster (conjuntes) divendres. Que els assistents no hagin de pagar              

15€/persona. Proposta: preguntar a les altres delegacions com ho organitzen ells. 

 

7. Planejament pròxim curs 

En aquest punt, l’equip que es presentarà a les eleccions de la permanent de la DAEC per el pròxim                   

curs acadèmic 2018-2019, fa una proposta sobre com gestionar el proper any:  

● Canviar l’estructura de la Delegació: fer una estructura d’organització horitzontal amb           

diferents comissions (que tinguin un representant). L’únic problema seria que no tothom té             

accés al correu així que es fa el següent suggeriment: demanar als serveis Atic correus tipus                

@daec.upc.edu per cada comissió on, els representants en la permanent enviaran els            

correus destinats a cadascuna.  

Es comenta que aquesta nova proposta, es faci de manera interna al principi per veure si realment                 

funcionen els canvis. Un cop comprovat, es pot procedir a fer canvi en la normativa de la DAEC i que                    

s’aprovi en Junta d’Escola. 

 

8. Benvinguda Campus Nord 

La Benginvuda Campus Nord és una idea que va sorgir entre les tres delegacions de Campus Nord:                 

DAT, DEFIB i DAEC. Es van organitzar comissions per tractar els diferents temes que engloben               

l’organització d’aquest acte que es pretén celebrar el 3 d’Octubre. Per tal de que cada comissió tracti                 

els temes es va crear un Slag (aplicació semblant al Whatsapp que funciona amb hashtags) per                

parlar-ne. 
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Es parla de que el cost pot arribar a ser molt elevat i s’ha d’avaluar si la DAEC es podrà fer càrrec de                       

la seva part donat que, de les tres delegacions, és la única que gestiona la seva pròpia festa i DEFIB                    

no té gaire pressupost. En aquest punt és on la tresorera del CdE comenta que els ítems per valorar                   

el pressupost de l’Escola pel proper curs canvien i, per tant, el de les associacions baixaran. Aquest,                 

quedara proporcional al nombre d’estudiant que tenen les associacions. S’ha de valorar bé i              

assegurar-nos de que sigui viable, rentable i que serveixi  per atraure molts estudiants.  

 

Es manifesten diferents preguntes que es volen fer a la reunió de dimecres 30 de Maig amb motiu                  

d’aquest acte: 

● Quines coses es pagaran? I com es gestionara? 

● Aforament màxim, seguretat, lavabos, coordinació, permisos… 

Es valora la opció de no adherir-nos-hi si no hi ha garantida una possible entrada de diners que mes                   

o menys cobreixi despeses. 

 

9.Matrícula 2018-2019 

Fer publicitat de la Delegació i de l’acte de Benvinguda a Campus Nord el dia de la matrícula pels                   

estudiants de primer curs. Repartir flyers, tenir una introducció preparada (explicar què es fa, com               

funciona, etc.) 

 

10. Jornades de Formació 

Com ja es va comentar a la darrera assemblea, els membres de la Permanent proposen fer unes                 

Jornades de Relleu. Aquestes consistirien en un cap de setmanes de convivències on els membres de                

la Delegació de ferma conjunta decidiran com volen que la DAEC s’organitzi cara l’any vinent,               

analitzant el funcionament de la Delegació aquest curs.  

La idea és que les Jornades de Relleu siguin dos dies i una nit, d’aquest estiu 2018. Per tal de definir                     

quins dies van millor a més gent, la Desirée com a Secretària de la Delegació, farà un Doodle que                   

enviarà a la resta de membres per tal de decidir la data que més membres tinguin disponibilitat. 

Es demana durant la reunió quins membres dels assistents estarien interessats a donar un cop de mà                 

en l’organització d’aquestes jornades. Durant el punt sorgeixen voluntaris els quals són, la Clara, el               

Ricard, l’Andrès i la Paula. Es comenta que tot aquell qui estigui interessat en la participació o vulgui                  

fer algun suggeriment serà benvingut. 

La Clara, el Ricard, l’Andrès i la Paula treballaran en la gestió d’aquestes jornades de formació. 
 

11. Claus despatx 

Donada la problemàtica de com gestionar les claus del despatx es comenten els següents punts. 

● Delegat de centre te clau 
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● Becari d’atenció te clau 

● S’ha de firmar un paper conforme ets membre actiu dins la delegació 

● Si falta només una clau es pot fer una còpia 

● Termini devolució clau 

● Problema: l’any vinent amb més càrrecs qui tindrà accés a clau i omega? Solució: es mira                

quins membres necessiten realment la clau o es combinen els horaris per tal de que sempre                

hi hagi algú al despatx.  

● Amb la nova organització no hi hauria responsabilitats acumulades en un càrrec, per tant              

només hi haurà distinció entre membres actius i no actius. Definició antiga de que és un                

membre actiu: aquella persona que no deixa de venir a dues reunions consecutives i no               

deixa de participar en activitats 

● Revisió de claus cada quadrimestre 

● Cada tres mesos que es tornin les claus i la delegada de centre apliqui un criteri 

● Tenir en compte que compartim despatx amb futur civil 

● Recordar que tenir clau no és obligatori 

● Opció de canvi de pany 

● A la reunió de registre de claus, que el primer punt sigui donar totes les claus, i l’últim tornar                   

totes les claus. 

● Motius per donar clau: ser membre actiu (requisit bàsic i necessari) i necessitat de la persona  

● Un membre que es dedica a la representació estudiantil també pot ser considerat un              

membre actiu de la Delegació (òrgan de representació estudiantil) 
 
 

12. Torn Obert 

Parlar del tema representació, que vol dir i si ho estem valorant. Al final la delegació és un òrgan de                    

representació estudiantil. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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Reunió ordinària dels membres de la DAEC – [Assemblea General] 
 

Lloc:  Edifici Omega despatx 001 

Dia: 06 Setembre 2018 

Hora: de 16:00h. a 17:30 h. 

Número de sessió: 012 
 

Assistents 

Sergio Cantons Sara Tamames Clara Sans Mònica Castellà 

David Coy Arnau Trinch Arnau Barat  

Carles Garcia Irene de Cubas María Marra-López  

Paula Santandreu Andrés Reyes Míriam Nonell  

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea 

011 (s’adjunta) 

2. Informe de la Permanent 

a. Problemàtica amb GEG i 

GEGA 

b. Robatori Edifici Omega 

c. Sessions d’acollida 

3. Resolució de les CAP 

4. Presentació del llibre d’actes i la 

memòria d’activitats del curs 

2017-2018 

5. Olimpiades Campus Nord 

6. Nous Delegats curs 2018-2019 

7. Torn Obert 
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1.Aprovació de l’acta de l’assemblea 011 (s’adjunta) 

S’aprova per unanimitat l’acta de l’última assemblea. 

2. Informe de la Permanent 

a. Problemàtica amb GEG i GEGA 

S’explica que, en quant al problema de la supressió de GEGA, s’intenta que no s'haguin de pagar                 

entre 6 i 9 crèdits de més. Donat que, com es va explicar a l’assemblea anterior, el canvi de nom del                     

Grau de Geològiques comporta (en algunes assignatures) l’augment dels crèdits.  

Es van fer 2 reunions amb els estudiants, 2-3 amb Hurlimann i 3 amb responsables de la UPC per                   

tractar aquest tema. Amb aquestes reunions es va acordar que no hi hauria cap problema i que els                  

alumnes del grau que es vegessin en l’obligació de canviar al nou grau (GEGA), no haurien de pagar                  

els crèdits de més. No obstant això, el dia de la matrícula de GEGA, els alumnes reben un correu                   

dient que el grau s’havia tancat i que, per tant, no es poden matricular fins el setembre. Els                  

estudiants i la DAEC  van redactar una queixa per mostrar el desacord per part de l’estudiantat. 

La Paula explica que el Delegat de Centre que surti escollit en les eleccions, haurà de ser qui parli                   

amb els estudiants de geològiques a partir d’ara, ja que no hi ha Coordinador de geològiques; en                 

concret amb en Bricu i el David Lerín (voluntaris per tractar temes sobre el grau esmenat).  

 

b. Robatori Edifici Omega 

El passat mes d’Agost, l’Edifici Omega va sofrir un robatori. La primera planta va ser la més                 

perjudicada amb forçament de portes. Malauradament, algunes de les associacions van perdre les             

seves caixes fortes. D’una altra banda, la DAEC no va patir aquest acte de vandalisme.  

 

c. Sessions d’acollida 

Membres de la DAEC van ser convidats a les sessions de Benvinguda pels estudiant de primer. Es                 

comenta que en general va anar molt bé i, inclús, van sortir estudiants interessats per conèixer com                 

funciona la Delegació.  

 

3. Resolució de les CAP 

Com ja s’ha comentat en altres assemblees, les CAP són ajudes a projectes per part del Consell de                  

l’Estudiantat (CdE). Per una banda, la DAEC va sol·licitar una quantitat de 500€ i ha rebut 155,02€.  

Ara cal fer el document d’acceptació d’aquesta ajuda econòmica. La Paula comenta que, donat que               

l’equip de Delegat de Centre canviarà, estaria bé que quan es gestioni la documentació i hagi algú                 

d’aquest nou equip per tal d’aprendre’n pel proper curs acadèmic. 
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4. Presentació del llibre d’actes i la memòria d’activitats del curs 2017-2018 

Es presenta el llibre d’actes i la memòria d’activitats del curs acadèmic 2017-2018 amb la               

corresponent enquadernació. 

5. Olimpiades Campus Nord  

El proper dimarts 18 de setembre, hi ha convocada una reunió general a la tarda.  

Es comenta que l’ajuntament encara no ha gestionat els permisos per l’acte donat que hi havien                

altres temes a tractar al mes d’Agost. La comissió de màrqueting té reunió dijous 6 de setembre per                  

acabar de fer les corresponents tasques d’aquesta. 
 

6. Nous Delegats curs 2018-2019 

Es comenta que es faran passaclasses la setmana vinent però encara s’ha de parlar amb els                

professors per decidir quina franja horaria és la més adient per fer-ho. Surten els següents voluntaris                

per anar a conèixer la Delegació als nous estudiants de l’Escola.  

Irene de Cubas màster 

David Coy 3r GEC 

Arnau Barat i Clara 2n GEC 

Mònica 2n GEC anglès 

Sara 2n GEOP 

Paula 4t GEOP 

Bote 3r GEOP 

Arnau Barat i Irene ciències mar 

Sergio 1r GEOP  

Andrés i Arnau Trinch 1r GEC 

David i Maria 4t GEC 

David Lerin GEGA 

 

7. Entrades al CIM (Congrés d’Enginyeria Municipal) 

El Col·legi d’Obres Públiques, com cada any, ha ofertat 10 entrades als estudiants de l’Escola per                

assistir al CIM a mode de convidat. A canvi, ens han demanat que realment s’aprofitin les entrades i                  

que fem spam de l’esdeveniment.  

Es proposa repartir entre els estudiants aquestes entrades de la següent manera:  

Els de primer i segon tindran una papereta al sorteig. Els de tercer i quart en tindran dos i, finalment,                    

els de Màster en tindran tres.  

Es fara d’aquesta manera donat que els estudiants dels primers cursos tenen altres anys              

d’oportunitats per poder anar-hi. Per tal de que l’estudiant es comprometi a anar-hi, es farà el                

pagament d’una fiança de 20€. Per últim, cal escriure bases, fer cartell i spam per xarxes socials.  

8. Torn Obert 

L’Irene pregunta si hi haurà un correu de benvinguda pels estudiants de nou ingrés. L’Arnau Trinch fa                 

el suggeriment de que sigui un butlletí aprofitant que la Mònica Castellà sap fer-ne. Aquesta idea                

s’aprova per unanimitat dels membres. 

S’informa de que divendres 7 de Setembre està convocada una reunió de la Permanent de la DAEC a                  

70



 

 

DAEC – [Assemblea General] [012] 

Acta de reunió [06/09/2018] 

Curs 2018-2019 

 
 
les 20:00h.  

L’ Andrés pregunta si finalment es faran sessions de formació pels membres de l’assemblea. La Paula                

comenta que gairebé tothom es va desapuntar a la que estaba preparada per diversos motius però                

que es farà.  

El David Coy explica que es vol fer amb la futur DAEC: Organització en comissions enlloc de Comissió                  

Permanent repartint la feina entre tots mitjançant diferents equips de treball. Es posarà en marxa a                

partir d’octubre. A més, hi haurà reunió cada dimecres durant la franja cultural fins a les 14:00h com                  

a màxim. Els correus de les comissions es distribuiran a partir del oficial de la DAEC. El secretari i                   

Delegat de Centre serà qui tingui accés al correu general.  

Repartició de claus: si alguna persona de la Delegació vol clau del despatx, haurà d’assistir a alguna                 

assemblea tot indicant la necessitat de la clau. 
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Signatura i vistiplau: 

La Delegada de Centre La Secretària 

 

 

 

 Paula Santandreu Desirée Diez 
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