Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de
la Societat Balear de Matemàtiques SBM–XEIX,
celebrada a la possessió de Raixa el dia 18 de febrer de
2010 a les 18:30 h.
Ens reunim 24 socis. Es reparteix als assistents una carpeta amb els fulls de la memòria
d’activitats de l’any 2009, els projectes per a l’any 2010, l’estat de comptes del 2009 per
partides econòmiques i per projectes i el pla d’actuació financer per partides
econòmiques i per projectes. El president de la Societat 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 de dia 6 de
febrer de 2009.
2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2009.
Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats del document
(veure annex 1). Aquest any, igual que l’anterior, s’han fet moltes activitats.
3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2009.
Joan Arbona, tresorer de la Societat, explica els ingressos i despeses per partides
econòmiques i per projectes (veure document adjunt). S’aproven els comptes de 2009,
per unanimitat.
4. Projecte d’activitats de l’any 2010.
Josep Lluís Pol comenta els diferents apartats i diu que les adreces electròniques que hi
apareixen van als membres del grup de treball d’aquella activitat (veure annex 2).
També recorda que qualsevol soci o sòcia pot presentar activitats noves o participar en
les que ja estan començades. S’aprova el projecte d’activitats de l’any 2010 per
unanimitat.
5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2010.
Joan Arbona, tresorer de la Societat, explica els ingressos i despeses per partides
econòmiques i per projectes (veure document adjunt). S’aprova el pla d’actuació
financer per a l’any 2010, per unanimitat.
6. Renovació de la Junta Directiva (president, secretària i vocalies senars).
Antònia Martorell, secretària de la Societat, comenta que aquest any toca renovació de
la meitat dels membres de la Junta: presidència, secretaria i vocalies imparells. A més,
M del Mar Rigo, vicepresidenta de la Societat, ha decidit deixar el seu càrrec per motius
personals i de feina però seguirà col·laborant en les activitats de la Societat sempre que
pugui. La Junta Directiva proposa a Daniel Ruiz per ocupar el càrrec de vicepresident
en funcions, es recorda als assistents que el càrrec de vicepresidència toca renovar-se
d’aquí a dos anys. Respecte als càrrecs que toca renovar s’ha presentat una única
candidatura:
Presidència : Josep Lluís Pol i Llompart

Secretaria: Antònia Martorell Mir
Vocalies imparells: Miquel Mayol Bauzá, Ana Belén Petro Balaguer i Maria Triay
Magraner.
Tothom segueix en el seu càrrec, llevat de Maria Triay que entra a la Junta Directiva i
passaria a ocupar la vocalia de Daniel Ruiz.
S’aprova la candidatura i la remodelació de la vicepresidència per unanimitat i els
assistents demanen que consti explícitament en acta que estan d’acord amb la
candidatura.
Josep Lluís Pol agraeix a M de Mar Rigo tota la feinada que ha fet per la Societat i li
entrega un obsequi en nom de tota la Junta Directiva.
7. Precs i preguntes.
Ana Belén Petro comenta que es farà un congrés a la UIB i amb aquest motiu dues
xerrades matemàtiques a nivell divulgatiu, s’ha demanat que la societat en faci
divulgació. Quan tengui informació més precisa ens ho farà saber.
Es comenta que al maig es repetirà la trobada de seminaris i estaria molt bé que també
es fes el de matemàtiques i així intentar incorporar més gent de primària i secundària.
Josep Lluís Pol agraeix al Consell Insular que hagi ofert Raixa per poder fer
l’assemblea.

Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 20:30 h. A continuació anam a
sopar tots els socis i sòcies que així ho desitgen.

Antònia Martorell Mir
Secretària de la SBM-XEIX

ANNEX 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2009
1.Activitats de divulgació
- Fira de la ciència 2009 (Matemàtiques a la deriva, Maó)
- Matemàtiques en família: Itineraris per la Seu
- Col·laboració amb el dia escolar de les matemàtiques a Santanyí
- Col·laboració al documental “m la mesura del món”
- Intervencions a programes de ràdio: Ràdio Marratxí, IB3 Ràdio
- Tallers a la Universitat Internacional d'Estiu per a Majors “Enjoying Maths”
- Matemàtiques en temps del rei en Jaume (Alcúdia)
- Cultivar l'oïda matemàtica
2. Activitats adreçades al públic escolar
- Proves Cangur 2009
- Sessions de preparació de l’Olimpíada de Batxillerat
- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
- Setmana de la Ciència 2009 (Anys Darwin i Astronomia i Irracionals)
- IV Festa de les Matemàtiques Alcúdia 2009
3. Activitats de formació
- Escola d'Estiu de Mallorca “Alguns àmbits de (re)creació matemàtica”
- Jornada de professorat de matemàtiques a Barcelona (SCM-FEEMCAT-SBM-XEIX)
- Seminari “Matemàtiques dia a dia (iniciació i aprofundiment)”
- Seminari “Competències en l'àrea de matemàtiques” (Manacor)
- Projecte d’Innovació Educativa a Consell: competència matemàtica
- Aportacions a les exemplificacions del currículum
- Participació a la V Escola d'Educació Matemàtica “Miguel de Guzmán” – Santander
- Trobada de seminaris de Matemàtiques
- Curs: “Eines i recursos matemàtics per a primària” (Inca)
- Taules rodones sobre competències adreçades (equips directius totes les illes)
- Participació a les XIV JAEM (Girona) amb 4 comunicacions i 1 ponència
4. Comunicació i difusió
- Portal web
- Correus electrònics
5. Publicacions
- Calendari 2010 (Aj. de Marratxí)
- Articles al CantaBou (CEP Inca)
- Article a SUMA: “Fang i matemàtiques: 9 successions i una escala”
6. Convenis i col·laboracions
- Signatura del conveni amb l'Associació d'Amics del Museu de la Ciència
- Signatura del conveni amb l'Associació de Físics de les Illes Balears (ASFIB)
- Col·laboracions institucionals amb la Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Hisenda,
la UIB, l’ICE, els Ajuntaments de Palma, Marratxí, Andratx, Alcúdia, l’OAM, l’OCB
d’Andratx, l’SCM, la FEEMCAT i ABSAC.
7. Biblioteca i hemeroteca (a l’aula Hypátia del CentMat)

ANNEX 2

PROJECTES PER A L’ANY 2010

- Proves Cangur 2010 (cangur@xeix.org)
- Olimpíada Matemàtica Nacional 2010 (omn2010@xeix.org)
- Fira de la ciència 2010: Àgora (fira@xeix.org)
- Setmana de la Ciència SCIT’10 (setmana@xeix.org)
- Sessions de preparació de la Olimpíada 2011 de batxillerat (olimpiada@xeix.org)
- Matemàtiques en família: Històries + Natura + Castell + La Seu (itineraris@xeix.org)
- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic) (info@centmat.xeix.org)
- Seminari de la festa (CEP de Manacor) (festa@xeix.org)
- Seminari de didàctica: matemàtiques dia a dia
- Participació en diversos seminaris, cursos, projectes... de centres.
- Participació a la preparació de les XV JAEM d'Astúries al comitè de programa
- Calendari SM (elaboració problemes del mes d’octubre del 2010)
- Calendari 2011. Tema: paral·leles (calendari@xeix.org)
- Dia escolar de les matemàtiques
- Portal web
- 1024 articles de xeix.org
- Fons bibliogràfic i hemeroteca (biblioteca@xeix.org)
- Contacontes matemàtics
- Trobada de Societats Matemàtiques de parla catalana
- Elaboració material didàctic sobre Còmics d'Estadística IBESTAT
- Col·laboració OAM 400 aniversari publicació del Sidereus Nuncius de Galileu

