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

a l’aula Ramon Llull del Centre d’Aprenentatge 
Cientificomatemàtic (CentMat) el dia 6 de febrer de 2009 a 

les 19:00 h.
  Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Aprovació de les actes anteriors.
 La secretària demana als assistents si es poden aprovar les actes de les dues assemblees 
anteriors.  Els assistents  no tenen cap objecció i,  per tant,  s’aproven les actes de les 
assemblees de dia 8 de febrer de 2008 i 25 de setembre de 2008.

2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2008. 
 Es reparteix als assistents un full amb la memòria d’activitats de l’any 2008, veure 
annex 1. Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats. Aquest 
any s’han fet moltes activitats. 
 
3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2008.
 S’entrega fotocòpia de l’estat de comptes de 2008 als assistents, veure annex 2. Joan 
Arbona,  tresorer  de la  Junta  Directiva,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques i per projectes. S’aproven els comptes de 2008, per unanimitat. 
 
4. Projecte d’activitats de l’any 2009.
 Es reparteix als assistents un full amb el projecte d’activitats per a l’any 2009, veure 
annex  3.  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. 
També recorda que qualsevol soci o sòcia pot presentar activitats noves. S’aprova el 
projecte d’activitats de l’any 2009 per unanimitat.
 
5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2009.
 S’entrega fotocòpia del pla d’actuació financer per a l’any 2009 als assistents, veure 
annex 4. Joan Arbona, tresorer de la Junta Directiva, explica els ingressos i despeses per 
partides econòmiques i per projectes. S’aprova el pla d’actuació financer per a l’any 
2009, per unanimitat. 

6. Precs i preguntes.
 Fèlix Rodríguez comenta que falten socis de primària i demana si algú sap que fer per a 
què  s’inscriguin.  Dani  Ruiz  troba  que  el  problema és  que  no  hi  ha  especialitat  de 
matemàtiques  a primària.  M. del Mar Rigo diu que a les altres  comunitats  tenen el 
mateix problema, llevat de Catalunya per la influència de M. Antònia Canals. Jaume 
Casasnovas  pensa  que  amb  el  nou  grau  de  mestre  hi  haurà  més  interès  per  les 
matemàtiques ja que hi són més presents.

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 21:00 h. A continuació feim una 
visita a les instal·lacions del CENTMAT i anam a sopar tots els socis i sòcies que així 
ho desitgin. 

                                                
                  

  Antònia Martorell Mir
                                                                Secretària de la SBM-XEIX



ANNEX 1

 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2008

       1 Activitats de divulgació
- Fira de la ciència 2008 (Jaume I, Mallorca i Eivissa)
- Matemàtiques en família: 4 itineraris per Palma
- Tallers de jocs i valors amb famílies
- Col·laboració amb el dia escolar de les matemàtiques a Santanyí

2. Activitats adreçades al públic escolar
- Proves Cangur 2008
- Sessions de preparació de l’Olimpíada de Batxillerat
- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
 - Setmana de la Ciència 2008 (Música i matemàtiques i Jaume I)
 - Fira del Fang a Marratxí. Tallers didàctics

3. Activitats de formació
- III Jornada de professorat de matemàtiques a Secundària (UIB)
- Jornada de professorat de matemàtiques a Barcelona (SCM-FEEMCAT)
- Curs de Trigonometria (CEP de Palma)
- Seminari “Matemàtiques dia a dia”
- Seminari sobre competències de la FESPM a Còrdova
- Seminari “festa de les matemàtiques”
- Projecte d’Innovació Educativa a Consell: competència matemàtica
- Aportacions als currículums de Secundària

4. Efemèrides
- Trobada de la SCHCT a Lleida. El solstici d’hivern a la Seu de Mallorca
- Celebració del bicentenari Aragó (Castell de Bellver i sa Dragonera)
- Jornada Aragó a Barcelona (SCM – IEC)

5. Comunicació i difusió
- Portal web
- Correus electrònics

6. Publicacions
- Històries matemàtiques de la Ciutat vella (Aj. de Palma)
- Calendari 2009 (Aj. de Marratxí)
- Fira del Fang a Marratxí. Cartell: la successió del fang (Aj. de Marratxí)
- Recordant Aragó (quadernet-programa dels actes)
- Articles al CantaBou (CEP Inca) i Escola Catalana

7. Convenis i col·laboracions
- Signatura del conveni amb la Conselleria d’Educació per a l’ús del CentMat
- Col·laboracions institucionals amb la Conselleria d’Educació, la Conselleria 
d’Hisenda, el Consell de Mallorca, la UIB, l’ICE, l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament 
de Marratxí i l’Ajuntament d’Andratx

8. Biblioteca i hemeroteca (a l’aula Hypatia del CentMat)
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ANNEX 3

                        PROJECTES PER A L’ANY 2009
                           

− Proves Cangur 2009   (cangur@xeix.org)

-    IV Festa de les Matemàtiques a Alcúdia

− Fira de la ciència 2009: Matemàtiques a la deriva (Darwin i astronomia) 
(fira@xeix.org)

− Setmana de la Ciència SCIT’09 (taller de la fira i exposició de Santanyí)

− Sessions de preparació de la Olimpíada 2010 de batxillerat

− Matemàtiques en família: Històries + Natura + Castell + La Seu 
(itineraris@xeix.org)

− Tallers de jocs i valors amb famílies

− Sessions de preparació per les Olimpíades

− CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)

− Seminari de la festa (CEP de Manacor)

− Seminari de didàctica: matemàtiques dia a dia

− Curs de formació a Formentera (CEP-Formentera)

− Curs de Formació a Palma: Matematitzem (CEP Palma)

− Participació a les XIV JAEM de Girona
- Ponència
- Comunicacions (itineraris, fires, CentMat...)

− Calendari 2010. Tema: la xeix  (calendari@xeix.org)

− Dia escolar de les matemàtiques: Geometria i Ciutat

-    Publicació del segon itinerari per Palma (Matemàtiques a la Seu)

− Portal web

− Fons bibliogràfic i hemeroteca

mailto:calendari@xeix.org
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