Acta de l’Assemblea Ordinària de Socis d’Ademgi
11 de febrer de 2019 a les 19.30 h
Sala d’actes de l’edifici P-IV Universitat de Girona, Escola Politècnica Superior, Campus
Montilivi de Girona (17003)
Assistents:
Victòria Oliu, Mireia Pacreu, Sandra Soliguer, Guillem Bonet, Mireia Güell, Carles Vilà,
Glòria Sánchez, Ferran Maymir, Anton Aubanell, Esther Barrabés, Pepus Daunis, Laura
Garcia, Núria Guitart, Anna Rodríguez, Rosa Ma. Sala, Francesc Massich, Paula López,
Raül Fernández, Sílvia Margelí
Convidats. Mercè Juanola, Miquel Garcia, Eduard Torrent.

Punts a tractar
1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
2. Memòria de les activitats de l'any 2018
3. Proposta d'activitats per l'any 2019:

4.
5.
6.
7.

○ Nou Concurs de fotografia matemàtica. MultiMATge
○ Jornada de didàctica Perímetre-Ademgi el proper 16 de Març
○ Segona fase 2019 Fem Matemàtiques a Santa Coloma
○ Final Catalana del curs 2019-2020 a càrrec d'ADEMGI
○ Exposició del mmaca 2019-2020 a les comarques gironines.
Informacions: C2EM 2020 a Reus-Tarragona i línies d'impuls
Presentació de l'estat de comptes de l'associació
Modificació d'estatuts d'ADEMGI
Precs i preguntes

1- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.
2- Memòria de les activitats de l’any 2018
● S’ informa sobre l’edició 2018 del Fem Matemàtiques, que es va coordinar des de la
Bisbal. Va convocar uns 60 alumnes, dels quals 9 van participar a la final de Lleida, i
dos alumnes de Girona, de 6è i 1r d’ESO, van guanyar algun premi de 6è i 1r d’ESO.

●
●

●
●
●

●
●

El funcionament de l’Equip ICE, l’anem * + mates i l’Anem x + mates han estat
coordinats per en Guillem Bonet i la Mireia Pacreu.
Es fa referència a la celebració de la jornada de didàtica orgnitzada conjuntament
per Ademgi i el Grup Perímetre. HI han participat més d’un centenar de mestres i
professors. Va comptar amb una conferència, 12 tallers i activitats a taules a l’estona
de l’esmorzar.
Al mes d’abril es va celebrar la trobada de juntes de les societats matemàtiques de
parla catalana a la comunitat valenciana.
El Juliol de 2018 es va participar des d’Ademgi a la reunió de seguiment de les
conclusions del C2EM, a la que es van elaborar les 14 línies d’impuls.
S’han posat en marxa els Itineraris Matemàtics per Girona, que ara ja es promouen
des de l’ajuntament, que els ofereix amb monitors i material. També hi ha l’opció de
tenir en préstec el material auxiliar de la ruta, que està detallada a la web d’Ademgi.
Es va participar al Ciència entre tots amb un taller de coneixement de la terra: “La
terra paral·lela”.
Es va participar al Ludivers, fira de jocs, amb jocs de probabilitat i de multilink per als
més petits.

3.- Proposta d'activitats per l'any 2019
Nou Concurs de fotografia matemàtica. MultiMATge
Per donar un caire diferenciat al concurs de fotografia matemàtica de Girona es convoca el
MultiMATge, al que es reculliran de 3 a 5 fotografies que descriguin un concepte matemàtic
o proposin un problema. Es demana un esforç en la participació dels socis per donar-li
impuls en aquestes primeres edicions.
Es donaran 4 premis: Aula de primària, per la participació d’un grup classe, i 3 premis
individuals: Eso (alumnes d’ESO) , Junior (alumnes de Batxillerat i Cicles formatius) i i
Senior, per professorat i públic en general.

Jornada de didàctica Perímetre-Ademgi el proper 16 de Març
El proper 16 de Març es tornaran a celebrar les jornades de didàctica de les matemàtiques.
Es publicitaran properament, però s’avança que hi haurà una conferència d’en Joan Jareño,
10-12 tallers per infantil, primària i secundària, comunicacions i taules de material.

Segona fase 2019 Fem Matemàtiques a Santa Coloma de Farners
En Guillem Bonet comenta que ja estan preparant les activitats de la segona fase amb la
col.laboració dels centres de la població. La Victoria Oliu, organitzadora del curs passat,
recorda que és una bona experiència per al centre organizador perquè es creen complicitats
i es fa grup amb els professors. Es recorda que ens toca organitzar la territorial del curs
vinent i també la Final Catalana del curs 2019-2020. Tenim la possibilitat de que s’organitzi
des de Banyoles.

Anem * + mates 2019
Aquest curs hi participen 26 alumnes de 12 centres, alguns que venen des de Llançà,
Roses o Figueres. S’agraeix la participació dels professors i professores que fan possibles
els tallers.
Exposició del mmaca 2019-2020 a les comarques gironines.
El curs vinent hi haurà una exposició itinerant a Ripoll, i l’equip de professors del mmaca
estan treballant amb la possibilitat de tenir una exposició permanent a Girona.
Es demana col·laboració pel Ciència entre tots, que aquest curs coincideix amb la segona
fase del Fem Matemàtiques.
També es demanen idees per participar al Ludivers amb jocs relacionats amb
matemàtiques. Es comenta la possibilitat de portar-hi jocs com el Ken_ken i altres
trencaclosques numèrics i d’operacions d’origen japonès.
4.- Informacions: C2EM 2020 a Reus-Tarragona i línies d'impuls
S’informa de les jornades JAEM a la Coruña el proper estiu, i el C2Em 2020 a
Tarragona-Reus el Juliol de 2020.
Abans de l’Assemblea s’ha treballat al voltant de les línies d’impuls, i els participants a
l’Assemblea hi han participat.

5- Balanç econòmic
● Liquidació econòmica 2018 . En Francesc informa de la liquidació econòmica del
curs 2018. Enllaç al balanç.
● En Jordi Coll, amb en Francesc Massip, presenten la proposta de pressupost per
l’exercici 2018, que manté les línies dels anys anteriors.Enllaç al pressupost.
S’aprova per unanimitat.

6.- Modificació d'estatuts d'ADEMGI
Es presenten els nous estatuts de l’Associació, que es mantenen en la mateixa línia dels
anteriors.
●
●

●

Es suprimeix la figura del sots-president.
Es canvia l’adreça social, que estava a Emili Grahit, a l’anterior escola Normal, per
Universitat de Girona, Escola Politècnica Superior, Edifici P-IV, Campus Montilivi de
Girona (17003).
Es demana una sola signatura per fer operacions bancàries.

Els estatuts estan a la disposició dels socis a la pàgina web d’Ademgi
S’aproven per unanimitat.

7.- Precs i preguntes.
La Sandra Soliguer comenta la conveniència de fer més difusió d’Ademgi i del que es fa. En
Raül Fernández proposa, amb aquesta finalitat entre altres, crear un grup de Telegram per a
socis per tal que arribi abans la informació i puguem fer-ne difusió.
Sense més intervencions es dona per acabada l’assemblea a les 9 del vespre.

Sílvia Margelí
Secretària d’ADEMGI
Enllaç a la presentació de l’assemblea.

