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Resultats de la sisena convocatòria dels Premis d’investigació per 

a alumnes de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
curs 2010-2011, lliurats pel Consell Social de la Universitat de les 

Illes Balears 
 
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 categoria s’han concedit dos primers premis. Els treballs premiats 
són els següents: 
 

Obra: La porta amagada. 
Autora: Rosa Joana Benejam Benejam. 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons. 
Centre educatiu: IES Maria Àngels Cardona. 
 
Obra: La transició del camp a Menorca. 
Autora: Teresa Pons Coll. 
Professora responsable del treball: María Concepción Cardona Coll. 
Centre educatiu: IES Josep Miquel Guàrdia. 

 
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 categoria s’ha concedit un dels dos primers premis prevists, i l’altre 
primer premi ha quedat desert. El treball premiat és el següent: 
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Obra: Sa Roqueta: del Sol a la bombeta. 
Autor: Alejandro Rosselló Martínez. 
Professor responsable del treball: Àngel López Jiménez. 
Centre educatiu: IES Marratxí. 

 
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 sol val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, 
música o material informàtic. 
 
En aquesta categoria s’han concedit dos primers premis. Els treballs premiats 
són els següents: 

 
Obra: Vides entrecreuades. 
Autors: Marta Jiménez López, Micaela Perelló Sales, Anke Melanie Rojic 
Becker, Ascensión Santiago Fernández. 
Professor responsable del treball: Marc Mercader Serra. 
Centre educatiu: IES Berenguer d’Anoia. 
 
Obra: Sant Joan de la Font Santa: aigua, cultura, història i ciència. 
Autors: Llúcia Adrover Mesquida, Maria Huguet Mas, Maria Olivia 
Schweiss, Montserrat Terrassa Balaguer. 
Professora responsable del treball: Micaela Rigo Danús. 
Centre educatiu: IES Damià Huguet. 

 
Accèssits: 
S’han concedit quatre accèssits als treballs següents: 
 

Obra: Els valors de la família. Com han canviat els valors en l’educació de 
les persones? 
Autora: Isabel Perea Mir. 
Professora responsable del treball: María Concepción Cardona Coll. 
Centre educatiu: IES Josep Miquel Guàrdia. 
 
Obra: Què es sap sobre el Pla Bolonya? 
Autora: Ana Pons Coll. 
Professora responsable del treball: María Concepción Cardona Coll. 
Centre educatiu: IES Josep Miquel Guàrdia. 
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Obra: Salvar a los niños soldado. 
Autora: Daphne Vázquez Planissi. 
Professor responsable del treball: Joan Caldentey Brunet. 
Centre educatiu: IES Mossèn Alcover. 
 
Obra: Llengua de call vermell. 
Autora: Silvia Barrera Romo. 
Professors responsables del treball: Eduvigis Torres i Montserrat F. Alcaraz. 
Centre educatiu: IES Damià Huguet. 

 
El jurat està format pels membres que s’indiquen a continuació, amb referència a 
les institucions que representen: 
 
En representació del Consell Social de la UIB 
President: Sr. Felicià Fuster Jaume.  
Secretari: Sr. Andreu Crespí Plaza.  
 
En representació de la UIB 
Sr. Gabriel Oliver Codina, director de l’Escola Politècnica Superior. 
Sr. Albert Sesé Abad, degà de la Facultat de Psicologia. 
 
En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Jaume Alomar Serra. 
 
En representació del Consell Insular de Menorca 
Sr. David Carreras Martí, director de l’Observatori Socioambiental de Menorca 
(Institut Menorquí d’Estudis). 
 
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. 
Sr. Agustí Vergés Aguiló, professor de l’IES Berenguer d’Anoia. 
Sr. Joan Noguera Vidal, Direcció General de Formació Professional i 
Aprenentatge Permanent. 
Sr. Onofre Sureda Busquets, professor de l’Institut Politècnic. 
 
 

L’acte de lliurament d’aquests premis serà el dia 13 de juliol a 
les 12 hores a la sala d’actes de Son Lledó, al campus de la UIB. 


