
Acta de l’assemblea general extraordinària de socis i 
sòcies de la Societat Balear de Matemàtiques SBM–
XEIX, celebrada a la possessió de Miramar el dia 25 
de setembre de 2008 a les 19:00 h. 

   
 Ens reunim uns 40 socis. El president de la Societat, Josep Lluís Pol, fa la presentació 
dient que aquesta serà una assemblea informativa de les activitats en què participa la 
SBM-XEIX.

 Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Presentació dels projectes en marxa de la Societat.

- Proves cangur (cangur@xeix.org)

 Ana Belén Petro informa que ella deixa la coordinació i a partir d’ara serà Dani Ruiz el 
nou coordinador. Ell comunica que la prova serà el 25 de març, ja hi ha un grup de gent 
que està fent feina, s’intentarà millorar l’edició de l’any passat. Per aquesta edició, s’ha 
animat la gent de Menorca perquè ho facin com a Mallorca: centralitzar els alumnes a 
un parell de llocs i fer alguna activitat a més de la prova. Encara no sabem si ho tiraran 
endavant. 

- Projectes amb l’Ajuntament de Palma

 Josep Lluís Pol informa que aquest curs escolar es repetiran els tres itineraris en família 
que ja es feren l’any passat (Històries matemàtiques per la ciutat vella,  el llenguatge de 
la  natura  i  matemàtiques  a  la  defensiva  al  castell  de  Bellver)  i  s’afegirà  un  nou 
(matemàtiques a la Seu). Enguany s’ha editat la guia d’Històries matemàtiques per la 
ciutat vella i s’intentarà que l’any que ve es publiqui una altre itinerari. 
 M del Mar Rigo informa que es faran dos tallers per famílies: un taller de jocs per nins 
de 4 a 8 anys i un taller de Pau i Matemàtiques on s’explicaran cinc maneres de veure el 
món. Totes aquestes sessions seran pagades per l’Ajuntament de Palma. 

- IV Festa de les Matemàtiques (festa@xeix.org)

 Antònia Martorell diu que la IV Festa serà a Alcúdia, hi ha hagut un canvi de regidora 
però no afectarà al que ja havíem xerrat. El pressupost l’estam elaborant, falta xerrar 
amb els col·laboradors de cada any i cercar-ne de locals, pareix que hi haurà retall per la 
crisi. L’organització i gestió de la Festa serà a càrrec de la societat, l’elaboració del 
material  didàctic  es  farà  des  d’un  seminari  del  CEP  que  donarà  crèdits  i  on  es 
treballaran  les  competències  matemàtiques.  El  dia  de la  Festa  es  farà  la  jornada de 
professorat que anirà sobre competències, la convocarà el CEP d’Inca. Animam a què 
qui vulgui col·labori amb la Festa. A l’octubre es començarà el seminari i les gestions 
amb espònsors i col·laboradors. A principi de novembre sortirà la convocatòria de la 
Festa i del concurs de cartells.  En principi, el 2010 toca fer l’Olimpíada Nacional a 
Balears. S’aprofita per comentar en què consisteix l’olimpíada, ja que alguns assistents 
ho desconeixen.



- Setmana de la Ciència

 Josep Lluís Pol comenta que enguany la societat hi participi amb dues xerrades: Música 
i Matemàtiques i Matemàtiques en temps del rei Jaume I. S’oferiran xerrades als centres 
fins a un límit de 3500€, està obert a tothom, qui vulgui pot anar a fer les xerrades (com 
acordarem el 80% és per al ponent i el 20% per a la Societat).

- Preparació per a l’Olimpíada Matemàtica (olimpiada@xeix.org)

 Maria del Mar Rigo informa que enguany les sessions s’han ampliat en dues més, es 
faran al Centre d’Aprenentatge. La propera setmana arribarà la informació als instituts 
perquè puguin inscriure als alumnes.

- Fira de la Ciència (fira@xeix.org)

 Josep Lluís Pol comenta que la propera edició toca a Mallorca i Menorca i encara no hi 
ha tema pensat ni grup de feina. Catalina Pol diu que la seva experiència a la Fira ha 
estat molt bona i per això anima a tothom a participar-hi. 

- III Jornada de professorat de Secundària

 Josep Lluís  Pol  informa que el  7  de novembre es  farà  la  jornada a  la  UIB,  el  fil 
conductor  serà  la  comunicació  a  la  classe  de  Matemàtiques.  Rosalia  Bilbao,  Maria 
Magraner  i  ell  estan  a  l’organització.  La  convocatòria  sortirà  al  CEP de  Palma,  el 
ponent del matí serà Daniel Cassany i per la tarda explicaran experiències en Biel Seguí 
i na M del Mar Rigo.

- Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic (centre@xeix.org) 

 Josep Lluís Pol comenta que a ell i a Dani Ruiz els hi han concedit una comissió de 
serveis per gestionar el centre d’aprenentatge. El centre es troba al C/ Salvà, 14 i la web 
és: http://centmat.xeix.org. El centre neix com a proposició de l’SBM-XEIX, ell mateix 
va presentar el projecte a la Conselleria d’Educació i enguany obren en pla pilot, es 
firmarà un conveni per part de les dues entitats. La idea és tendir a un centre museu. La 
primera  activitat  que  duran a  terme seran les  rutes  científiques,  rebran instituts  que 
podran fer activitats al centre o itineraris, també aniran als instituts amb la idea de dur 
unes  matemàtiques  diferents  a  l’aula.  Sa  Nostra  col·laborarà  amb el  centre  amb  la 
dotació del material informàtic, la conselleria d’Educació és la que proporciona el local 
i el mobiliari i el professorat i l’Ajuntament de Palma cedeix l’ús de les seves activitats.

- Dia Escolar de les Matemàtiques

 Maria del Mar explica que és el 12 de maig i que el 2009 està dedicat a la Geometria i 
ciutats. A Santanyí es farà l’exposició com l’any passat. Des de la FESPM s’emet una 
conferència on-line el dia 12 de maig i s’envia un quadernet juntament amb la revista 
SUMA.

http://centmat.xeix.org/


- Calendari 2009 (calendari@xeix.org)

 Dani Ruiz comenta que es vol tornar elaborar un calendari com l’any passat, el tema 
serien les espirals. La idea és anar fent fotos relacionades amb les Illes Balears, elegir-
ne una per cada mes de l’any i després editar el calendari. Qui vulgui pot aportar idees i 
fotos. S’aprofitarà la subvenció de l’Ajuntament de Marratxí per l’edició del calendari.

- Botiga

 Dani Ruiz diu que durant el curs es posarà en marxa una botiga virtual per vendre per 
internet objectes amb el logo de la societat o camisetes. 

2. Precs i preguntes

 No  n’hi  ha.  El  president  agraeix  a  totes  les  persones  que  participen  en  diferents 
activitats de la societat la feina desenvolupada. 

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 20:30 h. A continuació s’ofereix un 
refrigeri als assistents.

   
                                                                    Antònia Martorell Mir

                                                                Secretària de l’SBM-XEIX


