Resum Acta Assemblea General de Socis d'ABEAM 2014
Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Sinicia la sessió a les 17:45
1.- Informacions Grups de treball ABEAM
Els diferents grups van exposar la feina feta durant el curs 2013-2014 i van apuntar les propostes de
millora de cara al curs vinent. Tant els grups amb més tradició com els més novells valoren
positivament la tasca feta. Només el grup de fotografia matemàtica va mostrar el seu malestar pel fet
que en la celebració de la seva XV edició, l’acte de cloenda coincidís per segon any consecutiu amb
el lliurament de premis de les proves cangur.

2.- Situació econòmica
Estat de comptes 2013:
S’entrega el resum del 2013. S’informa que s’està fent la retenció d’IRPF pels modestos pagaments
que es generen pels ponents de la jornada d’ABEAM. Tenim un assessor que ens ajuda en aquesta
tasca. La Junta, però, manifesta que no es veu en cor de portar la declaració d’IVA, tema que caldria
per vendre els calendaris directament a ABACUS.

3.- Informacions de la junta
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AbeamNews :
S’envia setmanalment. Es proposa un nou format per poder penjar els butlletins al web. S’accepta la
proposta de cara al curs vinent.
S’envia tot per twitter en el moment que es rep per agilitzar les informacions. El dia de l’assemblea es
tenia 330 seguidors.
Es proposa un News adreçat a famílies i/o Ampes, cal cercar un nom de cara al curs vinent.
Sobre el logo d’ABEAM. A l’assemblea surt el fet que, de moment, només hi ha un logo oficial
d’ABEAM. Es recorda que aquest va ser fruït d’un concurs públic i que es va escollir a partir d’un jurat.
Per recordar aquest fet, i la persona que va crear el logo guanyador a: Vincle hi ha el següent
agraïment:
El logotip d'ABEAM va ser el resultat d'una selecció efectuada entre l'alumnat del batxillerat artístic de
l'IES Carles Riba de Barcelona. L'autora del disseny és Núria Espallargues, a la qual transmetem el
nostre agraïment.
En aquests moment, s’està també usant un logo que no ha estat mai presentat ni aprovat en cap
assemblea i que és fruït d’unes proves que es van fer en el moment de la creació del moodle
d’ABEAM. A partir de les intervencions de l’assemblea s’acorda que:
• S’ha de vetllar per usar el logo oficial de l’associació
• Es valora positivament tenir una versió en color del logo i es faran els passos pertinents per
tenir-ne una versió amb la qualitat adequada.
Es recorda que les informacions dels seminaris, grups de treball i congressos de la FESPM es
pengen informacions al moodle: http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=22.
Associats
En aquests moments tenim 228 socis individuals i 79 institucionals, total 307.
Possibles millores.
S’està explorant la possibilitat de millor el sistema d’inscripció i gestió d’associats per facilitar les
tasques de secretaria. Es deixa per més endavant una possible actualització del moodle d’ABEAM.
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Aquest punt va ser tractat a l’inici de la sessió.

4.- Torn obert de paraules:
Iolanda informa del programa Bojos per les mates a l’estela dels programes Bojos per la ciència. El
projecte està en fase molt embrionària.
S’aixeca la sessió a les 21:10 hores.

Dimarts, dia 27 de maig de 2014.

