ACTA-Seminari Permanent de Ciències Naturals-SPCN

Acta assemblea ordinària SPCN de 8 de juny de 2017.
Comença l’assemblea a les 16:30 hores amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia de l’assemblea
1. Resum i valoració de les activitats realitzades durant el curs 2016-17
2. Balanç econòmic.
3. Baixes i nous socis.
4. Propostes de cursos i activitats per el curs 2017-18
5. Altres informacions d'interès
6. Canvi de junta per el curs 2018-19
7. Precs i preguntes

1. Resum i valoració del curs.
Curs Geo: “El Mediterrani:una visió desde les Ciències de la Terra i mediambientals.”
Curs Bio: “Actualització sobre metabolisme i salut”
Llum resumeix el buidat de les enquestes de satisfacció omplenades pels assistents.
En general el grau de satisfacció és entre força i molt alt.
Curs de Geo: 37 inscrits
Curs de Bio: 87 inscrits

35 certificats
54 certificats

Assistents sortides :
Institut de Ciencies del mar (25 Nov): 32

Idibell ( 24 Març) : 35

2. Balanç econòmic.
Continuem tenint un petit dèficit tal com es va acordar en anys passats; això
representa que no pugem les quotes dels socis, que es mantindran en 25 €.
3. Baixes i nous socis.
Nous socis : 4
Baixes: 9
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4. Propostes curs vinent
S’obre un torn de paraules, on es fan diverses propostes:
- Recollir entre professors d’universitat possibles mancances amb que arriven els nous
alumnes a la carreres de Bio i C. De la Terra.
- Cristal·lografia
- Nous materials
- Mapes geològics
- Treball de camp
- Bancs de llavors.
- Visita al Jardí Botànic.
- Xerrada sobre Genètica (Lluís Serra)
- Biologia de la Mediterrània
Propostes sortida de Pasqua 2018:

La Gomera

El Hierro

La Rioja

5. Altres informacions d'interès
Hem inclós de forma permanent a la nostra web, els enllaços a dos recursos que ens
semblen interessants:
http://tellus.ub.edu/#/ TELLUS, Diari de notícies de geologia (CRAI, Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la investigació)
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bigpi/bigpi.htm BIGPI, Base de dades de geologia de
la Península Ibèrica

6. Canvi de junta per el curs 2018-19
La Junta actual anuncia que pel curs 2019-20 no renovarà el seu mandat, i que, per
tant, caldrà presentar una nova candidatura.

7. Precs i preguntes
No n’hi ha.

Sense més assumptes a tractar es tanca l’assemblea a les 17:30 h
La secretària,
Maria Luz Romero Suàrez
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