ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dilluns, 3 de Març de 2014
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Pere Puig Casado, tresorer
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Joan Guàrdia Olmos, vocal
Rosa Lamarca Casado, vocal

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
- Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
- Ernest Pons Fanals, vocal
- Francesc Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal
ORDRE DEL DÍA
ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Assemblea general socis
 Ordre del dia
 Organització

3.- Memòria 2013
 Revisió i Versió Final

4.- Qüestionari als socis (punt de l'assemblea)
5.- Jornada d’estadística i big data
 Organització

6.- Bossa d’estudis – Convocatòria ajusts 2014
 Calendari

7.- Activitats a Secundària
 Informe Delegada

8.- Activitats de difusió
 Informe Delegada

9.- Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
A les 18.00h, comença la reunió de la Junta.
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’acta de la darrera sessió, celebrada al Gener de 2014.
2. Assemblea general de Socis
2.1. Ordre del dia
Es decideix el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general celebrada a l’Octubre
La Junta dona la seva aprovació a l’esborrany d’acta preparat per la
secretària.
2. Presentació Memòria 2013
La memòria s’enviarà prèviament per e-mail als socis.
La presidenta comentarà els punts més importants i obrirà el torn de
preguntes/esmenes.
Un cop referendada per l’assemblea, es penjarà a la web de la SCE.
3. Qüestionari als socis
Ernest Pons presentarà els resultats.
4. Informe de la presidenta
La presidenta comentarà quins seran els eixos d’acció del 2014: el big
data i l’educació secundària. A més de les habituals: bossa d’ajuts,
concurs del planter, concurs Student i l’activitat de Nadal.
3. Memòria 2013
La junta dona la seva aprovació a l’esborrany de la memòria d’activitats i
econòmica del 2013.
4. Qüestionari als socis
Ernest Pons es fa càrrec del qüestionari i la seva anàlisi. Els resultats principals
seran presentats durant l'assemblea general de socis.
5. Jornada d’estadística i big data
En Joan Guàrdia, responsable de l’elaboració d’un pòster per l’anunci de la jornada,
demana una versió amb major resolució del logotip de la SCE. Realitzarà targetes
d’invitació i els enviarà a la Junta per fer-ne major difusió de l’activitat.
Na Susana Pérez crearà un formulari web per gestionar les inscripcions a la jornada
i que estigui disponible des de la web de la SCE.
En Pere Puig gestiona les despeses de viatge del ponents de la jornada.
S’acorda celebrar un dinar posterior al Club de Polo, la presidenta gestionarà la
reserva.
Na Lupe Gómez comprovarà si encara queden tasses de la celebració del dia de
l’estadística per donar-les com obsequi als 3 ponents de la jornada.
6. Concurs Student
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La Junta aprova destinar els mateixos recursos que en l’edició anterior a l’hora que
donar-hi suport en la difusió.
Per determinar la data, cal demanar-ho a la Universitat de Girona, ja que són els
encarregats de l’organització del Dia de l’Estadística aquest 2014.
7. Activitats a Secundària
Es fa lectura de l’informe preparat per la delegada de la junta (adjuntat a l’annex
d’aquesta acta).
La delegada farà una breu presentació de les seves tasques durant l’assemblea
general de socis.
8. Activitats de difusió
S’està treballant en el pressupost de la nova web.
La delegada farà una breu presentació de les seves tasques durant l’assemblea
general de socis.
9. Bossa d’estudis – Convocatòria ajusts 2014
S’aprova la nova convocatòria, mantenint les bases de l'edició passada i amb
l’actualització de les bases presentada per la secretaria.
10. Precs i preguntes
En Joan Guàrdia, comenta que el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona) està organitzant activitats relacionades amb el Big Data, concretament
en l’àmbit de la Psicologia però que estan oberts a altres activitats i potser des de
la SCE es podria participar.
Es comenta que EPSON pot ser una empresa a explorar per demanar
l’esponsorització d’activitats.
A les 20.00h es dóna per finalitzada la reunió de la Junta.
ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
Finalitzar memòria 2013 i enviar-la als socis
Elaborar pòster i targetes de la Jornada de Big Data
Formulari per inscripcions de la Jornada de Big Data
Reservar dinar posterior a la Jornada de Big Data
Comunicar el grau de participació de la SCE al concurs
del Planter
Convocar la bossa d’ajuts 2014
Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web
amb el sistema de disseny de wordpress a un servidor
X i desprès migrar-la a un nou servidor?
Creació grup de la SCE a LinkedIn
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ASSIGNAT A... SITUACIÓ
Susana Pérez
OBERT
OBERT
Joan Guardia
OBERT
Susana Pérez
OBERT
Lupe Gómez
OBERT
Lupe Gómez
Susana Pérez

OBERT

Xavier

PENDENT

Elisenda

PENDENT

Pressupostos per a una nova web de la SCE
Comunicar la col·laboració amb el concurs Planter de
Sondeigs i Experiments
Consultar temes legals (protecció de dades,
modificació d'estatus i actualització membres Junta)
Anàlisi del Qüestionari als socis
Contactar ponents per la jornada de Big Data
Iniciar contactes amb Sra. Irene Balaguer
Explicació del funcionament de la Web
Explicació funcionament bulletí e-NEWS
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
resposta
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
l'exposició
Enviar la memòria amb la distribució d'apartats a la
Junta
Actualitzar les bases de la bossa d'ajuts per al 2014
E-mail als socis informant del cobrament de la quota
2013 per motius contables

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Elisenda Vila
+ ????
Lupe Gómez
Xavier López

EN PROCÈS
EN PROCÈS

Ernest Pons
Lupe Gómez
Josep Maria +
Sara
Xavier L. +
Elisenda
Susana +
Elisenda

EN PROCÈS
EN PROCÈS

Susana Pérez

EN PROCÈS

Ernest

EN PROCÈS

Susana Pérez

EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS

TANCAT

Susana Pérez

TANCAT

Pere

TANCAT

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis

-4-

EN PROCÈS

ANNEX: INFORME DELEGADA FORMACIÓ
EXPOSICIÓ PÒSTERS L’ESTADÍSICA ENS ENVOLTA
1. Després de la FME, del 21 de gener fins el dia 25 de febrer, la UB ha allotjat l’exposició
de pòsters “L’Estadística ens envolta”.
2. Del 25 de febrer al 24 de març, la UdG exposa la mateixa exposició.
3. Està previst que el dimecres 2 d’abril, l’exposició la rebi la Mariona Gili per exposar-la a
l’institut Sta. Eulàlia. Encara no sabem, la data de tornada.
4. Ens hem posat en contacte amb la Lucía Bayo (de St. Quirze del Vallès) , per preguntar
si volen tenir l’exposició durant abril – maig.
Fins ara:




Tothom s’ha fet càrrec del seu transport i embalatge.
Encara no ha tornat a la FME perquè va anar de la UB a la UdG directe, però el Santi
Thió me n’ha confirmat el seu bon estat.
Sortint de la UdG, l’exposició anirà a la FME on jo mateixa revisaré l’estat dels pòsters.

Amb les dues universitats i els dos instituts, tindrem una bona mostra per valorar-ne el
feedback i poder programar l’estratègia de difusió dels pòsters pel proper any.
Estic preparant una enquesta de satisfacció i millores de l’exposició. De cara als dos instituts
aquesta enquesta inclourà l’opinió sobre si el pòster el creuen un bon suport acadèmic.

ACTIVITATS DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
1. Institut Manresa - Dijous 23/1/14: Activitat juntament amb SEA (Anna Espinal) a
l’Institut de Secundària Lluís de Peguera de Manresa. Es dissenyen 3 tallers
participatius on es recullen dades (cata d’aigües, recompte de peixos i taxis i valoració
de samarretes) per a posteriorment poder ser analitzades i inspirar possibles treballs
de recerca.
Participació: 145 estudiants de 1r. de Batxillerat i 6 professors
2. St. Peter’s School - Dilluns 24/2/14: “Statsitics in Action”. Conferència en al marc del
University Programme al col·legi St. Peter’s School. Segona any consecutiu que
s’ofereix l’exposició de dues hores explicant 3 casos aplicats de l’estadística.
St . Peter’s School m’explica que incorporen una assignatura d’estadística als alumnes
de Batxillerat (científic i tecnològic) donada la importància que creuen que té en la
presa de decisions. Creuen que potser els possibles col·laboracions.
3. FME - Dimecres 26/2/14: Exposició Estadística a la FME per a 35 estudiants del
Batxillerat Social de l’Institut Vallès de Sabadell. Són repetidors d’aquesta activitat i per
primera vegada porten un grup del Batxillerat Social, on també creuen que podem
tenir un gran impacte.
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PROJECTES EN MARXA
1. Rosa Sensat farà un sondeig entre els seus socis per saber si coneixen el material
"Apren Estadistica" que l'Idescat disposa, juntament amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per conèixer l’interès de la matèria.
Crearà entre els seus socis un grup de treball per rebre feedback per part dels mestres
per saber en què estarien interessats. Donarà a conèixer i farà difusió d'aquest recurs
didàctic a les diferents revistes i webs dedicades a l'ensenyament de primària.
En funció d'aquestes respostes,




Planteja una possible formació a mestres i escoles que estiguin interessades en
introduir l'Estadística com un recurs didàctic més.
Ella mateixa fou qui ens va plantejar si estaríem interessats en obrir una
col·laboració amb el Col·legi de Periodistes, donat que ells ja hi tenen algun
projecte obert i veu que encaixaria molt bé ja que va dir literalment: "el diari està
ple de gràfiques i percentatges". De fet va proposar de fer una formació conjunta
entre mestres i periodistes.

2. Arrel de l’Anna Espinal, establim contacte amb la Montserrat Torra, mestre i
actualment treballant al CREAMAT. Establim reunió per la segona quinzena de març
per poder endegar projectes d’estadística conjunts.
3. El Jaume Solé Villanueva (FME) m’envia informació de Fundació Catalunya la Pedrera
per voler participar en:


A inicis de maig s’enviarà la convocatòria de cursos de Bojos per la ciència
2015
 A inicis de juny s’enviarà la convocatòria de cursos per a la 7a edició de
Professors i ciència que es farà la tardor 2014
Per tal de poder fer difusió de l’Estadística. (Hi ha recursos econòmics i el Dpt. De
Matemàtica Aplicada i participa!).
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