
 

 
 
 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES 

BALEARS I LA SOCIETAT BALEAR DE MATEMÀTIQUES SBM-XEIX  

 
 
Parts  

 
Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 

Balears, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, de nomenament dels 
membres del Govern (BOIB 101 ext. De 9 de juliol de 2007), i en exercici de les 
facultats que li atribueix l’article 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de 

règim jurídic de l’Administració de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

Josep Lluís Pol i Llompart, president de la Societat Balear de Matemàtiques 
SBM-XEIX com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei 
Orgànica 1/2002 de 22 de març d'associacions per la qual s'aproven el Estatuts 

de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, amb adreça social al carrer 
Martí Rubí núm. 37-alts (07141 Sa Cabaneta), amb número d'identificació fiscal 

G57367203. 
 
 

An tecedents  

 

Que la conselleria d’Educació i Cultura és l’administració competent a les Illes 
Balears en tots els àmbits en matèria de docència no universitària i que ha 
portat a terme durant el curs 2007-2008 la creació d’un Centre d’Aprenentatge 

Cientificomatemàtic que entrarà en funcionament el curs 2008-2009. 
 

Que la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX neix el 24 de maig de 2005 
i es constitueix com una associació sense finalitats lucratives, i té els següents 
objectius principals:   

 
1. Contribuir a la promoció i divulgació del coneixement de les 

matemàtiques en tots els estaments de la societat de les Illes Balears. 
2. Contribuir a millorar tots els aspectes que incideixen en l’ensenyament 

de les matemàtiques, tant en l’àmbit educatiu com en qualsevol altre 

àmbit fora de l’entorn escolar o acadèmic. 
 

Que ambdues institucions comparteixen interessos comuns pel que fa a la 
potenciació i l'augment de la qualitat de l'ensenyament i a la difusió social de 
les Matemàtiques al nostre país, i que, per tant, la col·laboració permetrà 

aprofitar al màxim els seus respectius potencials. Que és d'interès comú la unió 
i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir 

camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 

formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents  
 



 

 
 
 

 
 

 
 
Clàusu les  

 
1. La conselleria d’Educació i Cultura i la Societat Balear de Matemàtiques 

SBM-XEIX podran organitzar conjuntament i en col·laboració, actes o activitats 
que siguin d'interès mutu, ja sigui a través del centre d’aprenentatge 
cientificomatemàtic o d’altres àmbits adients. 

 
2. La conselleria d’Educació i Cultura comptarà, sempre que sigui possible, 

amb la presència de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX a les 
diferents comissions que treballi n en l'àmbit de l’educació i la cultura 
matemàtiques a tots els nivells. 

 
3. La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX respondrà a les peticions de 

col·laboració formulades per la conselleria d’Educació i Cultura en l’àmbit de 
les matemàtiques com ara en el disseny i suport d’activitats, en propostes de 
formació del professorat, en l’elaboració o revisió de currículums, etc.  

 
4. La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX facilitarà i canalitzarà la 

transmissió d'informacions de la conselleria d’Educació i Cultura que puguin 
ser d'interès del col·lectiu de docents de matemàtiques de les Illes Balears a 
través de les seves llistes de correus i del seu portal web i, alhora, la 

conselleria d’Educació i Cultura  facilitarà i canalitzarà un servei recíproc a 
través de les seves llistes de distribució.  

 
5. La conselleria d’Educació i Cultura facilitarà l’ús dels espais del centre 
d’aprenentatge cientificomatemàtic a la Societat Balear de Matemàtiques SBM-

XEIX en temps no lectiu per tal que aquesta pugui desenvolupar les seves 
activitats tant d’educació no formal, com de formació de professorat o d’altres 

que facin referència a la divulgació de les matemàtiques. 
 
6. La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX es compromet a aportar el 

personal necessari per obrir el centre d’aprenentatge cientificomatemàtic 
almanco dos horabaixes per setmana i a facilitar l’ús didàctic i divulgatiu de les 

seves instal·lacions a tot el personal docent de les Illes Balears.  
 
7. La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX es compromet a dotar, 

mantenir i actualitzar el fons bibliogràfic sobre didàctica i divulgació de les 
matemàtiques que posseeix actualment i a posar-lo a l’abast de tots els 

docents de les Illes en un espai expressament habilitat en el centre 
d’aprenentatge cientificomatemàtic. 
 

8. El centre d’aprenentatge cientificomatemàtic i els docents que el regeixin 
col·laboraran en la mesura del possible en totes aquelles activitats que 

organitzi la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX que vagin adreçades 
als escolars de les Illes Balears. 



 

 
 
 

 
 

 
9. La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX facilitarà al centre 
d’aprenentatge cientificomatemàtic l’ús i reproducció de materials propis, 

tallers, itineraris i conferències que vagi desenvolupant. 
 

10. La vigència d’aquest conveni serà fins el 31 d’agost de 2009, prorrogable 
automàticament, llevat que alguna de les dues parts manifesta el contrari amb 
una antelació mínima d’un mes. 

 
11.  Seran causes de rescissió del conveni: 

 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit 
b) Denúncia d’una de les parts, efectuada amb una antelació mínima de 

tres mesos 
c) Les generals establertes per la legislació vigent 

 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de 

col·laboració, per duplicat i a un sol efecte. 
 

 
Palma, 25 de novembre de 2008 
 

 
Per la Conselleria d’Educació i Cultura  Per la Societat Balear 

 de Matemàtiques SBM-XEIX 
   
 

 
 

 
 


