
Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de 
la Societat Balear de Matemàtiques SBM–XEIX, 

celebrada a l’aula AT7 de l’edifici Anselm Turmeda de la 
UIB el dia 16 de febrer de 2013 a les 11:30 h.

 Ens reunim 23 socis. Es reparteix als assistents els fulls de la memòria d’activitats de 
l’any 2012, els projectes per a l’any 2013, l’estat de comptes  del 2012 per partides 
econòmiques  i  per  projectes  i  el  pla  d’actuació  financer  del  2013  per  partides 
econòmiques  i  per  projectes.  La  secretària  de  la  Societat,  Antònia  Martorell,  fa  la 
presentació de l’assemblea.

 Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
 La secretària demana als assistents si es pot aprovar l’acta de l’assemblea anterior. Els 
assistents no tenen cap objecció i, per tant, s’aprova l’acta de l’assemblea celebrada el 
dia 11 de febrer de 2012.

2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2012. 
  Els  membres  de  la  Junta  Directiva  i  coordinadors  de  les  activitats  comenten  els 
diferents  apartats  de  l’annex  1,  mentre  es  van  projectant  els  articles  de  la  web 
relacionats amb cada activitat. 

3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2012.
 Enric  Carrió,  tresorer  de  la  Societat,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques i per projectes (veure document adjunt). S’aproven els comptes de 2012, 
per unanimitat. 

4. Projecte d’activitats de l’any 2013.
 Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats de l’annex 2. 
Recorda que qualsevol soci o sòcia pot presentar activitats noves o participar en les que 
ja estan començades i sobretot col·laborar en les JAEM. 
 S’aprova el projecte d’activitats de l’any 2013 per unanimitat.

5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2013.
 Enric  Carrió,  tresorer  de  la  Societat,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques  i  per  projectes  (veure  document  adjunt).  Enguany  el  pla  d’actuació 
financer és molt més elevat que altres anys degut a què hi ha la comptabilitat de les 
JAEM, es pensa que no seran deficitàries per la societat.  S’aprova el  pla d’actuació 
financer per a l’any 2013, per unanimitat. 

6. Precs i preguntes.
 No n’hi ha.

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 13:30 h. A continuació anam a dinar 
tots els socis i sòcies que així ho desitgen. 

                                                        

Antònia Martorell Mir
                                                                Secretària de la SBM-XEIX



Annex 1
  

          MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2012

- Proves Cangur

- Participació en l’Olimpíada Matemàtica Nacional d’ESO, País Basc
- Seminari de resolució de problemes (CEP de Manacor)
- Preparació de la Festa de les Matemàtiques 2013

- Olimpíada Matemàtica Nacional de Batxillerat 2012
- Sessions de preparació de l’Olimpíada 2013 de batxillerat

- Activitats amb Associació Balear de Superdotació i Altes Capacitats (ABSAC)

- Matemàtiques a La Seu

- Col·laboració amb el CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
- Exposició Quadrant Idees

- Comitè local de les XVI JAEM Palma 2013
- Comitè científic XVI JAEM Palma 2013

- Ampliació del fons bibliogràfic

- Cicle Alan Turing (4 conferències)
- Cicle pensament matemàtic i civilització (3 conferències)
- Participació taula rodona Club Diario de Mallorca “Big Bang Theory”
- Conferència de divulgació Evarist Galois 

- III Trobada de Societats de Parla Catalana a Tarragona
- VII Jornada Conjunta de Formació a l’IEC
- Lliurament de premis Maria Antònia Canals 2012

- Curs “Nombres i operacions”, Educació Primària, CEP Palma
- Seminari “Les matemàtiques ens ajuden a entendre el món”, Educació Infantil, CEP 
Palma

- Calendari 2013

- Participació al Seminari de formació TIC de la FESPM
- Participació al Seminari de formació Educació Primària de la FESPM
- Reunions de la junta de la FESPM

- Manteniment web, facebook i twitter



Annex 2                       

projectes D'ACTIVITATS 2013

- XVI JAEM Palma 2013
- Comitè local de les 16JAEM a Palma 2013
- Comitè científic 16JAEM
- Col·laboració amb el CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
- Exposició Quadrant Idees a la Misericòrdia
- Exposició retrospectiva del Dia de les matemàtiques (IES Santanyí) a la Misericòrdia

- Proves Cangur

- Seminari de resolució de problemes (CEP de Manacor)
- Festa de les Matemàtiques 2013
- Participació en l’Olimpíada Matemàtica Nacional d’ESO, Andorra

- Olimpíada Matemàtica Nacional de Batxillerat 2013
- Sessions de preparació de l’Olimpíada 2014 de Batxillerat

- Activitats amb Associació Balear de Superdotació i Altes Capacitats (ABSAC)

- Matemàtiques a La Seu

- Manteniment i ampliació del fons bibliogràfic

- Cicle Alan Turing (3 conferències)

- IV Trobada de Societats de Parla Catalana
- VIII Jornada Conjunta de Formació a l’IEC
- Convocatòria Maria Antònia Canals 2014

- Curs “Connectar les matemàtiques amb la realitat”, Educació Primària i Secundària, 
CEP Inca
- Seminari “Les matemàtiques ens ajuden a entendre el món”, Educació Infantil, CEP 
Palma
- Curs “Nombres i operacions”, Educació Primària, CEP Palma

- Calendari SBM-XEIX 2014

- Participació al Seminari de formació sobre avaluació de la FESPM
- Reunions de la junta de la FESPM

- Manteniment web, facebook i twitter


