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Resultats de la setena convocatòria dels premis d’investigació per 

a alumnes de segon curs de batxillerat i de segon curs dels cicles 

formatius de grau superior convocats pel Consell Social de la 

Universitat de les Illes Balears, curs 2012-13 
 
 
 
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.  
 
El/la professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrà un val 
de 300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, 
material informàtic o educatiu. 
 
En aquesta categoria s’ha concedit un premi, i un premi ha quedat desert. El 
treball premiat és el següent: 
 

Obra: Els nous usos dels palaus de Ciutadella 

Autora: Júlia Sintes Melis 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons 
Centre educatiu: IES Maria Àngels Cardona 

 

 

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.  
 
El/la professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrà un val 
de 300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, 
material informàtic o educatiu. 
 
En aquesta categoria s’han concedit dos premis. Els treballs premiats són els 
següents: 
 

Obra: Em fan mal les venes. Estudi de la incidència de l’anèmia falciforme a 

les Illes Balears 

Autora: Orokia Clara Traore 
Professora responsable del treball: Margalida Llabrés Roset 
Centre educatiu: IES Arxiduc Lluís Salvador. 
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Obra: Del que menjam a les pedres del ronyó 

Autora: Micaela Albertí Quintela 
Professor responsable del treball: Bartomeu Amengual Quetglas 
Centre educatiu: IES Binissalem. 

 
 
Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les arts, 

humanitats, ciències socials o ciències jurídiques (màxim 3 persones per 

equip) 

 
Guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol 
titulació oficial de la UIB, per a cada un dels membres de l’equip. 
 
El/la professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrà un val 
de 300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, 
material informàtic o educatiu. 
 
En aquesta categoria s’ha concedit un premi. El treball premiat és el següent: 

 

Obra: Sid id Vidit: Una visió nostàlgica del canvi de segle a Mallorca 

Autores: Karen Denise Gutiérrez Ferrero, Joa Llobera Sabater i Maria 

Rosa Llobera Sabater 
Professora responsable del treball: Mònica Cocera Grau 
Centre educatiu: IES Ramon Llull 

 
 
Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les ciències, 

ciències de la salut, enginyeria i arquitectura (màxim 3 persones per equip) 

 
Guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol 
titulació oficial de la UIB, per a cada un dels membres de l’equip. 
 
El/la professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrà un val 
de 300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, 
material informàtic o educatiu. 
 
En aquesta categoria s’ha concedit un premi. El treball premiat és el següent: 

 

Obra: Estudi sobre alimentació en alumnes de batxiller 

Autores: Karen Diana Schoninger i Sheila Rodríguez Rodríguez 
Professor responsable del treball: Marc Mercadé Serra 
Centre educatiu: IES Berenguer d’Anoia 
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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 

 Presidenta: Sra. María Esther Melero de Pablo.  
 Secretària: Sra. M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor.  

 
En representació de la UIB 

 Dr. Josep Antoni Tur Marí, catedràtic d’universitat de l’àrea de 
coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut. 

 Dr. Pere A. Salvà Tomàs, catedràtic d’universitat de l’àrea de 
coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la 
Terra. 

 
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, Cultura i Universitats del Govern de les Illes 

Balears 

 Sr. Ramon Català Ribó, professor de l’IES Ramon Llull. 
 Sra. María Mercedes Celeste Palmero, professora de l’IES Arxiduc 

Lluís Salvador. 
 Sr. Francesc Aguiló Aguiló, professor de l’IES Marratxí. 
 Sr. Damià Tomàs Bergas, professor de l’IES Joan Maria Thomàs. 

 

 

En breu es comunicarà als premiats  

la data de l’acte de lliurament d’aquests premis. 

Per a més informació: 971 25 97 74 


