Reunions del Grup de Sistemes Dinàmics

Amb data 03 d’octubre de 2005 ens reunirem els següents components del grup se sistemes dinàmics
de l’UIB
- Ma Jesús Álvarez,
- Tomeu Coll (breu aparició),
- Rafel Prohens,
- Antonio E. Teruel
i vam arribar als següents acords.
- Fixar el dia i hora en que tindran lloc els seminaris. Es convé en els dijous, de 12:30 a 14:00 per
aquest primer quadrimestre. Hi ha possibilitat de canviar-ho si qualcun té problemes. Així mateix
es convoca als seminaristes a una reunió el dimarts 20 de febrer de 2006 ales 10:00 per tal de fixar
una nova hora per el seminari durant el segon quadrimestre.
- Es tria per aclamació popular a la benvolguda companya Chus com a cap del seminari.
- Es convé en un primer calendari de seminaris:
* 20 d’octubre: Rafel Prohens.
* 3 de novembre: Antonio E. Teruel.
* 17 de novembre: Prof. visitant.
* 1 de decembre: Chus Álvarez.
* 15 de decembre: Prof. visitant.
* 12 de gener: Tomeu Coll.
* 26 de gener: Oscar Valero.
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Amb data 16 de gener de 2006 ens reunirem els següents components del grup se sistemes dinàmics
de l’UIB
- Ma Jesús Álvarez,
- Tomeu Coll,
- Rafel Prohens,
- Antonio E. Teruel
- Óscar Valero
i vam arribar als següents acords.
- El seminari que abans es deia Seminari de Sistemes Dinàmics ara passa a dir-se Seminari de
Matemàtica Aplicada. Per tant, queda obert a tot el grup de Matemàtica Aplicada del Departament de Matemàtiques I Informàtica de la UIB i a tots els seus convidats.
- Se fixa el dia i hora en què tindran lloc els seminaris. Es convé en els dimecres, de 9:30 a 11:00 per
aquest segon quadrimestre. Hi ha possibilitat de canviar-ho si qualcun té problemes.
- Es convé en un primer calendari de seminaris:
* 22 de febrer: Toni Buades.
* 8 de març: Tomeu Coll.
* 22 de març: María Jesús Álvarez.
* 5 d’abril: Catalina Sbert.
* 26 d’abril: Oscar Valero.
* 10 de maig: Rafel Prohens.
* 24 de maig: Antonio E. Teruel.
També s’acorda que Ana Belén Petro impartirà un seminari quan ella vulgui (segurament durant
el mes de març).
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