Procediment per a l'assignació dels representants als Seminaris Federals de la FESPM
La Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) organitza
periòdicament seminaris federals sobre temàtica diferent entorn a l'ensenyament i aprenentatge de
les matemàtiques.
Aquests seminaris tenen una durada de dos o tres dies, i es realitzen a diferents punts de la geografia
de l'Estat. L'objectiu principal d'aquests seminaris és l'elaboració d'un document que reculli les
conclusions dels diferents grups de treball que es creen durant els seminaris. Aquest document es
publica a la web de la FESPM i a la revista SUMA.
A aquests seminaris estan convidats representants de totes les societats federades (habitualment un
representant per societat), que segueixen les activitats previstes i formen part d'algun dels grups de
treball que es creen.
Amb la intenció de que a aquests seminaris puguin assistir representants amb un nivell de
coneixement adequat sobre la temàtica proposada, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
vol articular un procediment per a l'assignació d'aquests representants, que es descriu a continuació.
Procediment
1. La Junta de l'SBM-XEIX publicarà a la seva web la convocatòria del proper seminari
organitzat per la FESPM en tenir coneixement d'aquesta.
2. A aquesta publicació es demanarà, dins un termini estipulat, que els interessats a assistir com
a representants de l'SBM-XEIX enviïn la seva sol·licitud a la Junta Directiva indicant el seu
nivell d'adequació a la temàtica corresponent: experiència, assistència a d'altres cursos,
publicacions... així com les seves motivacions per assistir-hi.
3. Una vegada passat el termini d'enviament de sol·licituds, la Junta Directiva estudiarà les
sol·licituds presentades, tenint en compte el perfil dels aspirants. Tindran preferència els
aspirants que siguin socis de l'SBM-XEIX. Es comunicarà a tots els sol·licitants la persona
elegida.
4. Si no hagués cap sol·licitud presentada, la Junta Directiva proposarà algun representant
d'entre els socis amb un prefil que s'adeqüi a la temàtica del seminari.
5. L'SBM-XEIX es farà càrrec de les despeses que no cobreixi la FESPM, sempre que el
pressupost de la societat ho permeti.
6. El representant elegit a assistir al seminari es compromet a fer una presentació de les
conclusions del seminari a tots els socis i docents interessats.

