
Acta de l’assemblea general extraordinària de socis de la Societat 
Balear de Matemàtiques  SBM – XEIX, celebrada al Museu del 
Fang de Sa Cabaneta el dia 21 de setembre de 2006 a les 19:00 h.

 Ens reunim uns 33 socis, el president de la Societat, Albert Violant, fa la presentació 
dient que aquesta serà una reunió informativa de les activitats en què participa la SBM-
XEIX i, per això, es convida als socis/es a col·laborar en els diferents projectes en 
marxa.

 Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Presentació dels projectes en marxa de la Societat.

- Proves cangur

 Rut Garí i Ana Belén Petro, organitzadores de les proves cangur des de la UIB durant 
els  darrers  anys,  expliquen  que  s’ha  fet  un  conveni  entre  la  Societat  i  la  UIB per 
col·laborar en la preparació de la prova. Per això es farà un seminari, que doni crèdits de 
formació de professorat,  per organitzar la prova i  intentar fer algunes modificacions 
respecte  a  les  edicions  anteriors.  Com  a  primera  modificació,  es  cercaran  centres 
acollidors a més de la UIB, on hi aniran els instituts de la zona (aquests s’encarregaran 
del transport) i on també es celebrarà un matí de festa matemàtica al centre, organitzant 
paradetes. En un futur es vol fer la prova en un únic lloc.

- III Festa de les Matemàtiques

 Albert Violant explica en què consisteix la Festa de les Matemàtiques i que aquest curs 
es celebrarà a Menorca el 4 i 5 de maig. L’SBM-XEIX dóna suport a l’organització de 
la festa amb la participació d’alguns dels seus membres al Seminari de Matemàtiques i  
la seva didàctica que s’ha creat per aquest propòsit al CEP de Menorca i al CEP de 
Manacor.

- Preparació per a l’Olimpíada Matemàtica

 Albert Violant explica que Toni Capó, de manera voluntària, ha estat  preparant als 
alumnes que volien participar en l’Olimpíada. Com que a la primera assemblea es va 
demanar que des de la Societat es fessin les activitats preparatòries, s’ha decidit fer 
sessions  entre  setmana,  de  2h,  de  8  temes  diferents,  per  ara  ja  hi  ha  confirmats  4 
professors. S’estudiarà la possibilitat de fer les sessions en conferència virtual per poder 
arribar als alumnes de la resta de les illes.

- Facem Matemàtiques

 Ana Belén Petro informa de l’activitat relació secundària-universitat, que consistirà en 
3 cursos per al professorat i 6 xerrades que es farien a l’institut per als alumnes. Es 



pretén relacionar la xerrada amb el temari de batxillerat i les matemàtiques de la vida 
quotidiana, les xerrades es farien a 4 centres entre novembre i gener.

- II Jornada del Professorat 

 Pep Lluís Pol informa que aquesta jornada és la continuació de la primera, organitzada 
pel  seminari  permanent  de  matemàtiques  ]entorn,  obert[  a  través  de  l’Institut  de 
Ciències de l’Educació (ICE), que el programa ja es pot consultar a la web i bàsicament 
tractarà les competències bàsiques matemàtiques a secundària i les proves d’avaluació 
externes.

- Projectes amb l’Ajuntament de Palma

 Pep  Lluís  Pol  diu  que  estan  en  marxa  dos  projectes.  El  primer  consisteix  en  una 
activitat  en  família  (“Créixer  junts”)  de  2h,  una  al  novembre  sobre  històries 
matemàtiques per la ciutat vella i l’altre a la primavera sobre el llenguatge matemàtic de 
la natura. El segon, demostrar la igualtat, pretén una educació en valors a través de les 
matemàtiques, l’activitat, que és per l’alumnat d’infantil a secundària, es treballaria a les 
escoles i instituts mitjançant un dossier i seria dut a terme amb monitors específics.

- Setmana de la Ciència

 Es durà a terme del  6 al 19 de novembre, Pep Lluís Pol explica que la Societat ha estat 
convidada  a  participar,  per  això  tothom  que  s’animi  pot  presentar  propostes  i 
pressupostos de conferències o tallers, ell  presentarà “Les Matemàtiques del codi da 
Vinci”.

- Fira de la Ciència

 Pep Lluís Pol pensa que es celebrarà cap a l’abril o maig, que aquesta és una activitat 
engrescadora en la qual pots fer relacions amb altres centres i entitats. Per aquest any no 
hi ha res concretat, però estaria bé celebrar durant el 2007 els 300 anys del naixement 
d’Euler.

- Fira de Tardor de Marratxí

 Com que la Societat té la seu a Marratxí, Pep Lluís Pol explica que s’ha pensat en 
aquesta  activitat  per  donar  a  conèixer  la  Societat  i  per  obtenir  la  subvenció  de 
l’Ajuntament de Marratxí per comprar una estructura metàl·lica per muntar paradetes. A 
la fira, que és el 4 i 5 de novembre es mostraran les matemàtiques del codi da Vinci i 
jocs o puzles matemàtics.

- Estalmat

 Albert Violant explica que aquest projecte s’està treballant aquest curs per engegar-lo 
el proper. L’activitat pretén estimular el talent matemàtic dels alumnes de 1r i 2n ESO, 
per ara es fa a 5 comunitats i són empreses les que donen els recursos per poder oferir 
les classes als alumnes. S’estan fent gestions amb Vodafone, que posaria el 50% del 
pressupost  i  s’està  negociant  que  la  UIB posi  la  resta.  Els  criteris  de  selecció  dels 



alumnes els estableix Vodafone. Encara no sabem com fer-ho perquè la distribució sigui 
equitativa a les quatre illes.

- Dia Escolar de les Matemàtiques

 M. del Mar explica que el 12 de maig, des del 2000 i en record a Puig Adam, es celebra 
el dia escolar de les Matemàtiques. L’any passat ella hi va participar organitzant una 
exposició a Santanyí oberta al públic en general i on hi anàrem els alumnes de l’institut. 
Com que va tenir molt d’èxit, aquest any estarà oberta més dies i es celebrarà la setmana 
abans  de  Pasqua  per  conveniència  de  l’institut.  El  tema  del  2007  serà  Pau  i 
Matemàtiques.

- Viatge a les XIII JAEM de Granada

 Antònia Martorell comenta que, a part de l’edició de la revista Suma, les dues activitats 
més importants que es fan des de la FESPM són l’Olimpíada Matemàtica Nacional per 
alumnes  de  2n  d’ESO  i  les  JAEM  (jornades  d’aprenentatge  i  ensenyança  de  les 
Matemàtiques). El 2007 es celebraran a Granada i estaria bé anar-hi junts tots els socis 
interessats.  També  animam,  des  de  la  Societat,  a  qui  li  faci  ganes  a  presentar  una 
ponència  o  taller.  Albert  Violant  diu  que  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura  dóna 
subvencions per les despeses del viatge i inscripció.

- Pàgina web

 Dani Ruíz comenta que la web és la imatge de la Societat, és una pàgina dinàmica on hi 
apareix  l’actualitat  matemàtica,  enllaços,  notícies,...  Recorda  que  tots  els  socis 
interessats poden participar a la web com a redactors i que si algú està interessat en tenir 
un correu de la Societat ho pot sol·licitar. A partir d’ara, amb el nou logo, l’aspecte de la 
web canviarà.

2. Presentació del logo de la SBM-XEIX.

 Jaume Perelló,  dissenyador  del  logo,  fa  una presentació  molt  divertida  de la  nova 
imatge de la Societat. El logo es presenta des de molts diversos punts de vista i adaptat a 
moltes possibles seccions o activitats. La valoració general és molt bona.
 

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assembla a les 21:00 h. A continuació s’ofereix un 
refrigeri als assistents.

   
                                                                    Antònia Martorell Mir

                                                                Secretària de la SBM-XEIX


