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

celebrada al Castell de Bellver el dia 29 de gener de 2011 a 
les 11:30 h.

  Ens reunim 34 socis. Es reparteix als assistents una carpeta amb els fulls de la 
memòria d’activitats de l’any 2010, els projectes per a l’any 2011, l’estat de comptes 
del 2010 per partides econòmiques i per projectes i el pla d’actuació financer del 2011 
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 18 de 
febrer de 2010.

2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2010. 
  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. Si algú que 
no és soci vol rebre informació sobre les activitats  divulgatives obertes al públic en 
general es pot inscriure a la nostra web com a amic de l’SBM-XEIX i rebrà correus 
informatius.
 
3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2010.
 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 2010, 
per unanimitat. 
 
4. Projecte d’activitats de l’any 2011.
 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  per si algú vol fer 
suggeriments o participar en l’activitat (veure annex 2). S’aprova el projecte d’activitats 
de l’any 2011 per unanimitat.
 
5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2011.
 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 2011, per unanimitat. 

6. Precs i preguntes.
 Biel Frontera comenta que amb el proper número de SUMA vendrà un DVD amb les 
revistes del número 1 al 62 digitalitzades, es podran consultar per autor i per títol. 
 Fèlix Rodríguez demana que consti en acta el record cap a Jaume Casasnovas, soci de 
la societat que ens ha deixat.
  

 



 Josep Lluís Pol agraeix a la directora del Castell de Bellver, Magdalena Rosselló, que 
ens l’hagi ofert per poder celebrar l’assemblea.

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 13:00 h. A continuació anam a dinar 
tots els socis i sòcies que així ho desitgen. 

                                                
                    

Antònia Martorell Mir
                                                                Secretària de la SBM-XEIX



Annex 1                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2010

1. Activitats de divulgació
- Jornada Galileu a l’OAM
- Fira de la Ciència 2010 (Matemàtiques a l’Àgora, Aeroport de Son Sant Joan)
- Conferència sobre cinema i matemàtiques (prof. Pilar Bayer)
- SCIT’10 (Conferències obertes sobre Hipàtia i sobre Chopin a Menorca i Mallorca)
- Conferència d'Anton Aubanell sobre bombolles de sabó i matemàtiques
- Matemàtiques en família: Itineraris per la Seu i Solstici d’hivern
- Intervencions a programes de televisió i ràdio: IB3 ràdio, TV Mallorca ,  TVE Balears, 
IB3 Televisió i Ona Mallorca.
- Activitats a biblioteques (Santanyí, Puigpunyent, Consell....)
- Contacontes simpatimàtics

2. Activitats adreçades al públic escolar
- Proves Cangur 2010
- XXI Olimpíada Matemàtica Nacional 2010 Illes Balears
- Sessions de preparació de l’Olimpíada de Batxillerat
- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
- Fira de la Ciència (Hipàtia i Chopin)
- Setmana de la Ciència (Àgora i Chopin)
- Elaboració d’un dossier de problemes d’estadística per a ESO (Conselleria Educació)
- Difusió del dia escolar de les matemàtiques (12 de maig)

3. Activitats de formació
- II Congrés internacional de Creativitat (CICI2010)
- Jornada de professorat de matemàtiques a Barcelona (SCM-FEEMCAT-SBM-XEIX)
- Seminari “Competències en l'àrea de matemàtiques” (CEP Manacor)
- Trobada de seminaris de Matemàtiques (CEP Palma)
- Curs: “Presentacions digitals a l’àrea de matemàtiques” (CEP Palma)
- Participació en el comitè de programa XV JAEM (Astúries)
- Formació a centres

4. Comunicació i difusió
- Portal web i correus electrònics

5. Publicacions
- Calendari 2011 (Aj. de Marratxí)
- Articles al CantaBou (CEP Inca)
- Calendari SM (mes d’octubre X)
- Edició especial del DVD sobre la creació del metre de “La Perifèrica”

6. Convenis i col·laboracions
- I Trobada de Societats Matemàtiques de parla catalana (Palma i Sóller)
- Col·laboracions institucionals amb la Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Innovació, 
Interior i Justícia, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, el Parlament de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, la UIB, l’ICE, els 
Ajuntaments de Palma, Marratxí, Ciutadella, Costitx, Inca, Sóller, Valldemossa i Manacor, 
l’OAM, l’SCM, la FEEMCAT, el Museu Es Baluard, el Museu de Can Prunera, el Capítol 
Catedralici, ABSAC i Creamat.

   7. Biblioteca i hemeroteca (a l’aula Hipàtia del CentMat)

   8. Participació a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Societats de Professors de 
Matemàtiques (fespm)



Annex 2                    PROJECTES PER A L’ANY 2011

- Proves Cangur 2011   (cangur@xeix.org)

- Festa de les matemàtiques Felanitx 2011 (festa@xeix.org)
- Seminari de la festa (CEP de Manacor)

- Fira de la ciència 2011: Quadrant idees (fira@xeix.org)
- Exposició SA NOSTRA sobre Quadrats

- Setmana de la Ciència SCIT’11 (setmana@xeix.org)

- Sessions de preparació de la Olimpíada 2012 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)

- IV Jornades d’Educació Matemàtica a Secundària

- Participació en diversos seminaris, cursos, projectes... de centres.

- Participació a la preparació de les XV JAEM de Gijón al comitè de programa 
(www.15jaem.org)
- Participació en les XV JAEM de Gijón. Ponència i comunicacions
- Comitè local de les 16JAEM a Palma 2013 (jaem@xeix.org)

- Calendari 2012. Tema: rellotges  (calendari@xeix.org)

- Dia escolar de les matemàtiques 2011 (12 de maig) (www.fespm.es/)

- Ampliació del portal web (www.xeix.org)
- Canal SBM-XEIX del youtube 
- 1500 articles

- Ampliació del fons bibliogràfic (biblioteca@xeix.org) (Obert tots els dijous de 17 a 19 
hores)
- Sessions de contacontes simpatimàtics i noves activitats

- Placa sobre les rosasses de la Seu al Baluard de Sant Pere (laseu@xeix.org)

- Llibre de divulgació matemàtica sobre la Seu  (laseu@xeix.org)

- Participació (convidats per la UIB) en l'exposició IMAGINARY del centenari de la 
RSME
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