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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convidar-vos el proper dimecres 7 de maig de 2013 a la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística (FME), on tindrà lloc la V Jornada FME-empresa, que aquest any també inclou la 
Jornada MAFME (Màsters FME-empresa, nova formulació de l’antiga Jornada MET-MEIOi-
MAMMEii). 
 

Aquesta Jornada conjunta té la voluntat d’apropar els titulats i els estudiants de l’FME al món 
laboral i professional i es divideix en dues sessions: 
 

La primera sessió, el Fòrum FME-Empresa, de 12:00 a 14:00, consisteix en un conjunt de 
presentacions breus (aproximadament 5 minuts de durada) de cada una de les empreses i 
institucions participants, amb l’objectiu de donar-se a conèixer als estudiants i titulats. Les 
presentacions són generalment presencials; tanmateix, en el cas d’empreses que no tinguin seu 
a Barcelona (o rodalies) o bé tinguin dificultats per a desplaçar-se, s’ofereix la possibilitat de fer 
presentacions a distància via Skype. Al final de la jornada, els participants disposaran d’un espai 
on podran interactuar amb els estudiants assistents, responent els seus dubtes, recollint 
currículums i oferint possibles ofertes laborals, convenis o col·laboracions educatives. 
 

Aquesta primera part és també una oportunitat perquè les empreses i institucions coneguin de 
prop les habilitats i capacitats professionals dels nostres futurs titulats en Matemàtiques i 
Estadística, uns perfils molt versàtils i altament qualificats que compten amb un satisfactori 
índex d’inserció laboral.  
 

La segona sessió, la Jornada MAFME (Màsters FME-Empresa) de 16:00 a 18:00, té com a 
objectiu posar en contacte els estudiants de màster amb empreses i institucions que puguin 
tenir interès en desenvolupar projectes de l'àmbit de les matemàtiques i l’estadística a través 
d'un Treball Final de Màster (TFM), que es realitzaria, preferentment, sota un Conveni de 
Cooperació Educativa. 
La sessió consisteix en una exposició de pòsters elaborats per les empreses o institucions, amb 
la col·laboració, si escau, d'un professor tutor de la UPC o de la UB en el cas del Màster en 
Estadística i Investigació Operativa (MESIO), i en una breu presentació de 5 minuts de cada 
projecte de TFM per part d'un representant de l'empresa o institució. 
 

 

Ens agradaria molt comptar amb la vostra participació, en una o ambdues de les sessions. En cas 
que sigui del vostre interès, podeu omplir el formulari de participació adjunt i enviar-lo a 
deganat.fme@upc.edu amb assumpte “Participació Jornada FME-empresa 2014”, abans del 22 
d’abril de 2014. 
 

Per a més detalls, us podeu posar en contacte amb Secretaria de Deganat (Sra. Mireia Ribera), al 
telèfon 93 401 73 01 o bé consultar al web de l’FME, on trobareu tota la informació actualitzada. 
 
Ben cordialment, 

 
Jordi Quer Bosor 
Degà de l’FME 
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