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Resultats de la vuitena 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 2013-14 

 
- Els treballs guanyadors 
 
1. Categoria de treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques 
En aquesta categoria s’han concedit dos premis. Els treballs premiats són els 
següents: 
 

Obra: La influencia de la observación de los astros como instrumento para la 

predicción de la meteorología y su aplicación a la agricultura en la 

Antigüedad clásica. 

Autora: Alicia Martín Fidalgo. 
Professora responsable del treball: María José Valle Fernández. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 

 
Obra: La influència dels Ferrocarrils de Mallorca en la demografia i 

l’economia local. 

Autor: Miquel Galmés Sagrera. 
Professor responsable del treball: Manel Santana Morro. 
Centre educatiu: IES Mossèn Alcover. 

 
2. Categoria de treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències de 
la salut, enginyeria i arquitectura 
En aquesta categoria s’han concedit dos premis. Els treballs premiats són els 
següents: 
 

Obra: Estudio de los efectos de la salinidad sobre dos variedades de tomate 

(Solanum Lycopersicum) de Mallorca. 

Autora: Àngela Ruiz Pons. 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 

 
Obra: Els hàbits alimentaris dels adolescents. El cas dels estudiants de l’IES 

XXXXXXXX. 

Autora: Rosa Rullan Aguiló. 
Professor responsable del treball: Antoni Morante Milla. 
Centre educatiu: IES Madina Mayurqa. 

 
3. Categoria de treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques (màxim 3 persones per equip) 
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En aquesta categoria s’ha concedit un premi. El treball premiat és el següent: 

 
Obra: Street Art a Ciutadella 

Autores: Sandra Torrens Juaneda, Mariona Llorens Torres i Maria Valls 
Todolí. 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons. 
Centre educatiu: IES M. Àngels Cardona. 

 
4. Categoria de treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la 
salut, enginyeria i arquitectura (màxim 3 persones per equip) 
En aquesta categoria s’ha concedit un premi. El treball premiat és el següent: 

 
Obra: Smart Cities. Proyecto de una ciudad inteligente. 

Autors: Sergio Fornés Fornés, Marco Sánchez Beeckman i Víctor Cirer 
Pastrana. 
Professors responsables del treball: Ester Micó Amigo i Antoni Roca Pujol  
Centre educatiu: IES Son Ferrer. 
 

 
- Els premis 
 
Tots els alumnes premiats són guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer 
curs complet de qualsevol titulació oficial de la UIB per al curs 2014-15, i 
l’estada gratuïta durant el primer mes del curs 2014-15 a la Residència 
d’Estudiants de la UIB. 
 
Cada 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. 
 
- El jurat 
 
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. Antoni Aguiló Pons, professor titular d’universitat del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia i vicerector de Campus, Cooperació i 
Universitat Saludable. 
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 Dra. Margalida Payeras Llodrà, professora titular d’universitat del 

Departament d’Economia Aplicada i vicerectora d’Alumnes, Titulats i 
Ocupabilitat. 

 
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 Josep Maria 

Llompart. 
 Sr. Francesc Aguiló Aguiló, professor de l’IES Politècnic. 
 Sr. Damià Tomàs Bergas, professor de l’IES Joan Maria Thomàs. 

 

 

L’acte de lliurament d’aquests premis es farà el dia 2 de juliol a les 13 hores 
a la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull. 

 


