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Resultat de la novena convocatdria dels premis doinvestigació 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 2014-15

- Els treballs guanyadors
CATEGORIA 1: Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, ciéncies
socials o ciéncies jurídiques.
En aquesta categoria s'ha concedit un premi, i l'altre premi ha quedat desert. E1 treball
premiat és ei següent:

Treball: Sistemes de votació, quin és el més iust?
Autora: Júlia Coll Marqués
Professor responsable del treball: Joan Pascual Capó

Centre educatiu: IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca)

CATEGORIA 2: Treballs individuals relacionats amb les ciéncies, ciéncies de la salut,
enginyeria i arquitectura.
En aquesta categoria s'han concedit tres premis. S'ha donat un premi més dels prevists per

a aquesta categoria de forma excepcional, tal com es preveu a les bases.

Treball: Estudi dels hdbits alimentaris de la població adulta.
Autora: Maria Valentí Amengual
Professor responsable del treball: Antoni Morante Milla
Centre educatiu: IES Madina Mayurqa (Palma)

Treball: Estudi de la situació dels aqüífers del Sud de Mallorca.
Autor: Antoni Fernández Canyelles
Professors responsables del treball: Miquela Rigo Danús i Montserrat AlcarazYic'h
Centre educatiu: IES Damiá Huguet (Campos)

Treball: Del Trueque al Bitcoin.
Autor: Pau Rodríguez Estarellas
Professor responsable del treball: Luis Turell Coll
Centre educatiu: Col'legi Llaüt (Palma)

CATEGORIA 3: Treballs col.lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciéncies

socials o ciéncies jurídiques (máxim 3 persones per equip)
En aquesta categoria s'ha concedit un premi. El treball premiat és el següent:

Treball: Condiciona l'estil de vide el rendiment académic?
Autores: Bárbara Bennásar Rosselló i Bárbara Quetglas Florit
Professor responsable del treball: Miguel Angel Tirado Ramos

Centre educatiu: IES Santa Marsalida
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CATEGORIA 4: Treballs col'lectius relacionats amb les ciéncies, ciéncies de la salut,
enginyeria i arquitectura (mixim 3 persones per equip)
En aquesta categoria s'ha concedit un premi. El treball premiat és el següent:

Treball: Estwdi sobre la preséncia de pardsits del génere Anisakis en espécies de peix
que es comercialitzen per al consum humd a I'illa d'Eivissa.
Autores, Beatriz Cardona Barvié i Maria Costa Ribas.
Professora responsable del treball: María Soledad Torres Martín
Centre educatiu: IES Sant Agustí (Sant Agustí des Vedrá. Eivissa)

- Els premis
Tots els alumnes premiats són guanyadors d'una matrícula gratuita del primer curs complet
de qualsevol titulació oficial de la UIB per al curs 2015-16, i I'estada graturta durant el

primer mes d'aquest curs a la Residdncia d'Estudiants de la UIB.

Cada professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrá un val de 300
euros per cada treball premiat, per a l'adquisició de llibres, música, material informátic o

educatiu.

- El jurat
El jurat está format pels membres que s'indiquen a continuació, amb referdncia a les

institucions que representen :

En representació del Consell Social de la UIB
Sra. María Esther Melero de Pablo (presidenta del jurat dels premis)

Sra. M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor (secretária del jurat dels premis)

En representació de la UIB
Sr. Antoni Aguiló Pons (vocal)

Sra. Margalida Payeras Llodrá (vocal)

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 Catald Ribó (vocal)

Sra. María Mercedes Celeste Palmero (vocal)
Sr. Francesc Aguiló Aguiló (vocal)
Sr. Damiá Tomás Bergas (vocal).

L'acte de lliurament d'aquests premis es fará el dia 29 dejuny a les 12 hores a la sala
d'actes de Son Lledó del campus universitari.


