
QUARTA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ PER A 
ALUMNES DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE GRAU 

SUPERIOR CONVOCATS PEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS, CURS 2007-2008 

 
 
 
Presentació 
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan de participació de la 
Universitat format per representants dels àmbits institucional, social, laboral, 
empresarial, cultural, etc., de la societat balear i per representants de la mateixa 
Universitat.  
 
Per col·laborar a difondre la importància dels estudis universitaris i per facilitar la 
coneixença de la Universitat de les Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
convoca per quarta vegada uns premis d’investigació adreçats als alumnes d’aquestes 
etapes educatives, avantsala dels estudis superiors, amb la finalitat d’estimular-los per 
realitzar un primer treball de recerca en els camps de les ciències de la naturalesa i de la 
salut, de la tecnologia, de les humanitats, de l’art i de les ciències socials, i en algun 
tema referit a les Illes Balears. 
 
Objectius 

•  Fomentar el coneixement de la UIB i de les possibilitats d’estudis entre els 
estudiants de les Illes Balears. 

•  Fomentar la investigació entre els alumnes, que aprenguin a estructurar i a 
desenvolupar el raonament científic. 

•  Difondre la imatge i l’activitat de la UIB a la comunitat autònoma. 
 
Bases 
1. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca per quarta vegada els 
Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
curs 2007-2008, amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors entre 
l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior i facilitar la seva 
incorporació a la Universitat de les Illes Balears.  
 
2. Els treballs que optin a aquests premis han d’estar relacionats amb els temes 
següents: 

  Aspectes de les ciències de la naturalesa, de la salut i de la tecnologia 
  Aspectes de les humanitats, de l’art i de les ciències socials 
  Temes de qualsevol dels aspectes anteriors referits específicament a les 

Illes Balears  
 
3. Hi ha vuit primers premis i dotze finalistes. Dels vuit primers premis, dos són 
subvencionats pel Consell de Mallorca, un pel Consell Insular de Menorca, un pel 
Consell Insular d’Eivissa i un altre pel Consell Insular de Formentera. 
 
4. Tots els primers premis consistiran, arribada l’ocasió, en la matrícula gratuïta del 
primer curs complet de qualsevol titulació oficial de la Universitat de les Illes Balears, 
en la difusió del treball premiat, que pot fer-se mitjançant la inclusió d’aquest a la 



pàgina web de la UIB, i en 800 euros per adquirir material informàtic o educatiu, llibres 
o material audiovisual. Els centres de procedència dels alumnes premiats amb un primer 
premi rebran un val de 500 euros, per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o 
material audiovisual, per cada alumne premiat. 
 
5. Tots els finalistes rebran un val de 400 euros per adquirir material informàtic, llibres 
o material audiovisual. Els centres de procedència dels alumnes finalistes rebran un val 
de 250 euros per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o material audiovisual, 
per cada alumne premiat. 
 
6. Poden participar en aquesta convocatòria, a títol individual, tots els alumnes de 
batxillerat i de cicles formatius de grau superior matriculats en centres educatius de les 
Illes Balears durant el curs 2007-2008. 
 
7. Els alumnes que optin a aquests premis només poden presentar un únic treball. 
 
8. Els alumnes poden comptar amb l’assessorament de professors i professores del seu 
centre i amb el de professors i professores de la Universitat de les Illes Balears. 
 
9. Els treballs que optin a aquests premis s’han de presentar correctament escrits en 
català, en castellà o en qualsevol de les llengües que l’alumne estudiï al seu centre, 
enquadernats en format DIN A4, i han de tenir una extensió mínima de deu fulls escrits 
a doble espai per una sola cara. En la portada hi ha de constar un lema identificatiu. Si 
escau, pot adjuntar-se a aquest treball el material complementari (informàtic, 
audiovisual, etc.) que es consideri necessari. Els treballs aniran acompanyants d’un 
sobre tancat identificat en la part exterior amb el lema del treball que inclourà, a 
l’interior, la identificació de l’autor o l’autora (nom, cognoms, telèfon, adreça 
electrònica, adreça postal...), com també les mateixes dades del centre de procedència.  
 
10. Cada treball anirà acompanyat d’una carta acreditativa del director o directora del 
centre on l’alumne/a està matriculat/ada, que ha de ser inclosa a la plica esmentada a la 
base anterior. 
 
11. Els premis poden ser declarats deserts totalment o parcialment.  
 
12. El jurat dels premis estarà format pels membres següents: el president del Consell 
Social o la persona que delegui, que presidirà el jurat, el secretari del Consell Social, 
quatre professors/professores de batxillerat o de cicles formatius de grau superior de 
centres educatius de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura, 
quatre professors/professores universitaris, a proposta de la Rectora de la UIB, un 
representant dels estudiants de la UIB, a proposta del Consell d’Estudiants de la UIB, i 
un representant per cadascun dels consells insulars. 
 
13. Les decisions del jurat seran inapel·lables.  
 
14. Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte principalment els criteris 
següents:  

•  Originalitat i interès;  
•  Rigor i tractament científic;  



•  Metodologia de recerca, amb especial atenció al plantejament de les 
hipòtesis i de les conclusions, a la documentació de base utilitzada, als 
procediments de recollida d’informació, a l’ús adequat d’instruments gràfics 
o de recursos relacionats amb les noves tecnologies de la informació, etc.;  

•  Correcció lingüística;  
•  Precisió en la redacció;  
•  Capacitat de síntesi;  
•  Presentació formal;  
•  Altres aspectes d’interès per tenir en compte segons el criteri del jurat. 

 
15. La participació en els premis implica l’acceptació de tot allò que aquestes bases 
indiquen. 
 
16. El termini d’admissió dels treballs acaba el dia 23 de maig de 2008. 
 
17. Els treballs s’han de presentar a l’adreça següent: Consell Social de la Universitat de 
les Illes Balears (premis d’investigació), Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 
Palma (Illes Balears). 
 
18. La notificació dels premis es farà publica abans de finalitzar el curs 2007-2008, i es 
comunicarà als interessats i als centres. 
 
19. El lliurament dels premis es desenvoluparà en un acte públic organitzat i convocat 
oportunament pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 
 
 
 
 
Informació 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
Tel.: 971 17 33 22 
consell.social@uib.es 
www.uib.es 
 


