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Primers premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les 

arts, humanitats, ciències socials o ciències jurídiques 

 
Guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol 
titulació oficial de la UIB, o d’un val de 600 euros per adquirir llibres, música o 
material informàtic, en cas que l’alumne no opti per cursar una carrera 
universitària a la UIB.  
 
Els professors responsables dels treballs premiats amb un primer premi 
d’aquesta categoria rebran un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, 
música o material informàtic, independentment del nombre de premiats.  
 
En aquesta convocatòria s’ha concedit un dels dos primers premis prevists en 
aquesta categoria, i ha quedat un premi desert. El treball premiat és el següent: 
 

Obra: Anàlisi dels bans públics de Menorca sobre la Guerra 

d’Independència Espanyola. 

Autora: Aina Pons Pons. 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons. 
Centre educatiu: IES Maria Àngels Cardona. 
 

 

Primers premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les 

ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura 

 
Guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol 
titulació oficial de la UIB, o d’un val de 600 euros per adquirir llibres, música o 
material informàtic, en cas que l’alumne no opti per cursar una carrera 
universitària a la UIB.  
 
Els professors responsables dels treballs premiats amb un primer premi 
d’aquesta categoria rebran un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, 
música o material informàtic, independentment del nombre de premiats.  
 
En aquesta convocatòria s’han concedit els dos primers premis prevists en 
aquesta categoria. Els treballs premiats són els següents: 
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Obra: Els sòls de les Illes Balears: grups principals, localització i erosió. 

Autor: Lluís Galmés Rosselló. 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 
 

Obra: L’univers paradoxal. 
Autor: Lorenzo Taltavull Menéndez. 
Professora responsable del treball: Raquel Taltavull Carreras. 
Centre educatiu: IES Joan Ramis i Ramis. 
 

 
Primers premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb 

qualsevol àrea de coneixement 

 
Guanyadors d’un miniordinador per a cadascun dels membres de l’equip.  
 
Els professors responsables dels treballs premiats amb un primer premi 
d’aquesta categoria rebran un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, 
música o material informàtic, independentment del nombre de premiats.  
 
En aquesta convocatòria s’han concedit els dos primers premis prevists en 
aquesta categoria. Els treballs premiats són els següents: 

 

Obra: Estudi sobre el consum de drogues entre els alumnes de batxillerat. 

Autors: Rubén Castro Ortega, Marina Guayta Parra, Kathleen Patricia 
Helguera Levell i Maria del Mar Sastre Sánchez. 
Professor responsable del treball: Marc Mercadé Serra. 
Centre educatiu: IES Alcúdia. 
 

Obra: Condiciona el gènere l’elecció d’un instrument musical per al seu 

aprenentatge? 
Autors: Margalida Grimalt Barceló i Catalina Ramis Muntaner. 
Professor responsable del treball: Miquel Àngel Tirado Ramos. 
Centre educatiu: IES Santa Margalida. 

 
 
 
Accèssits: 
No s’ha concedit cap accèssit. 
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El jurat d’aquests premis és format per: 
 
President: Sr. Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social de la UIB. 
Secretari: Sr. Andreu Crespí Plaza, conseller secretari del Consell Social de la 
UIB. 
 
En representació de la UIB:  
Sr. Antoni Miralles Socias, degà de la Facultat de Ciències de la UIB. 
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
UIB. 
 
En representació del Consell de Mallorca: 
Sr. Maties Garcias Salvà, director insular de Cultura del Consell de Mallorca. 
 
En representació del Consell Insular de Menorca: 
Sr. Joan Febrer Torres, director insular de Joventut i Educació del Consell 
Insular de Menorca. 
 
En representació del Consell Insular d’Eivissa: 
Sr. Pepe Garibo Redolat, tècnic del Departament de Política Educativa i Cultural 
del Consell Insular d’Eivissa. 
 
En representació dels professors de batxillerat i de cicles formatius de grau 

superior de centres educatius de les Illes Balears, designats per la 

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears: 
Sra. Margalida Gomila Pons, professora de l’IES Bendinat. 
Sra. Teresa Velasco Adell, professora de l’IES Guillem Sagrera. 
Sr. Joan Noguera Vidal, ATD de la Direcció General de Formació Professional. 
Sr. Onofre Sureda Busquets, professor de l’Institut Politècnic. 
 


