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Resultats dels III premis als treballs de final de grau, curs 2018-19, 
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
 
El jurat 
 
El jurat està format per les persones que s’indiquen a continuació, amb referència a 
les institucions que representen: 
 
En representació del Consell Social de la UIB 

 Presidenta: Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social de la 
UIB. 

 Secretari: Sr. Joan March Noguera, secretari del Consell Social de la UIB. 
 
En representació de la UIB 

 Dr. Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat 
Saludable. 

 Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d’Estudiants. 
 
Per a la valoració dels premis Joan Vidal Perelló 

 Sr. Joan Company Florit, director de la Coral Universitat de les Illes Balears. 
 
Les sol·licituds presentades 
 
S’han presentat 27 sol·licituds, distribuïdes de la forma següent: 

 Escola Politècnica Superior: 4 sol·licituds. 
 Facultat de Ciències: 4 sol·licituds. 
 Facultat de Dret: 3 sol·licituds. 
 Facultat d’Economia i Empresa: 0 sol·licituds  
 Facultat d’Educació: 4 sol·licituds 
 Facultat de Filosofia i Lletres: 7 sol·licituds. 
 Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: 1 sol·licitud. 
 Facultat de Psicologia: 1 sol·licitud. 
 Facultat de Turisme: 2 sol·licituds. 
 Proposada per la USIB (Universitat Solidària de les Illes Balears): 1 

sol·licitud. 
 
Les sol·licituds presentades també podien optar a altres modalitats, que són les 
següents:  

 Treballs presentats a la modalitat de perspectiva de gènere: 6 
 Treballs presentats a la modalitat de sostenibilitat ambiental: 3 
 Treballs presentats a la modalitat proposada per la USIB: 4 
 Treballs presentats a la modalitat premis Joan Vidal Perelló: 1. 
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Els premiats 
 
Premi al Treball de Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior 

 Nom: Pere Arbós Parets 
 TFG: Assignació de recursos en xarxes d'àrea corporal sense fils SmartBAN. 
 Estudis realitzats: grau d’Enginyeria Telemàtica 
 Valoració: 1,754 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències 

 Nom: Joan Roig Abraham 
 TFG: Valoració de la presència de miARN d'interès en fluids biològics i la seva 

relació amb l'obesitat. 
 Estudis realitzats: grau de Bioquímica. 
 Valoració: 2,942 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Dret 

 Nom: Laura Guarda Martínez 
 TFG: La indemnització per dany moral en violència de gènere: 51 casos dels 

articles 153.1 CP i 173.2 CP. 
 Estudis realitzats: grau de Dret. 
 Valoració: 1,855 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa 

No s’ha presentat cap sol·licitud. 
 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Educació 

 Nom: Sara Bagur Pons 
 TFG: L'autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l'educació 

inclusiva. 
 Estudis realitzats: grau d’Educació Primària. 
 Valoració: 1,481 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres 

 Nom: Pere Garau Borràs 
 TFG: Confecció i explotació d'un corpus oral: IBPARL. 
 Estudis realitzats: grau de Llengua i Literatura Catalanes. 
 Valoració: 1,834 punts. 
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Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
 Nom: Aránzazu Rodríguez Romero 
 TFG: Rol de la fisioterapia y efectividad de la terapia asistida con animales y 

animales robóticos en personas mayores con demencia. 
 Estudis realitzats: grau de Fisioteràpia. 
 Valoració: 1,601 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Psicologia 

 Nom: Alejandro Dorado Calderón 
 TFG: La influencia de la sensibilidad emocional sobre los juicios estéticos y 

morales: crítica a la repugnancia moral. 
 Estudis realitzats: grau de Psicologia. 
 Valoració: 1,942 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Turisme 

 Nom: Antoni Reina Artigues 
 TFG: Plan of launching an innovative idea applied to the tourism sector. 
 Estudis realitzats: grau de Turisme. 
 Valoració: 1,239 punts. 

 
Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB 

 Nom: Joana Aina Nicolau Onsurbe 
 TFG: Uso de la técnica photovoice en programas de educación y promoción de 

la salud comunitaria, dirigido a colectivos con un contexto socio-económico 
vulnerable. 

 Estudis realitzats: grau d’Infermeria. 
 
Atès que queda vacant el premi per a un TFG de la Facultat d’Economia, perquè no hi 
ha hagut cap sol·licitud presentada, el jurat ha acordat de concedir un premi a un 
TFG relacionat amb la perspectiva de gènere i un altre premi a un TFG relacionat 
amb la sostenibilitat ambiental. 
 
Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
perspectiva de gènere 

 Nom: Maria Magdalena Juan Sitjar 
 TFG: «Manolo, hazte la cena solo». Feminisme i comunicació folklòrica: la 

configuració artística de la revolta. 
 Estudis realitzats: grau de Llengua i Literatura Catalanes. 
 Valoració: 1,761 punts. 
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Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
sostenibilitat ambiental 

 Nom: Pere Aguiló Nicolau 
 TFG: Quantificació de l'enzim Rubisco en macròfits marins: aproximacions 

metodològiques. 
 Estudis realitzats: grau de Bioquímica. 
 Valoració: 0,926 punts. 

 
Premis Joan Vidal Perelló al Treball de Fi de Grau 
Els dos premis han quedat deserts, perquè no s’ha presentat cap TFG relacionat amb 
la recerca sobre un tema musical i/o l’estudi sobre música a les Illes Balears: 
compositors, intèrprets, patrimoni musical, música popular, institucions o 
associacions musicals, etc. 
 
El jurat i la senyora Immaculada Nàcher han acordat destinar els dos premis 
d’aquesta edició a la Coral Universitat de les Illes Balears per a l’adquisició d’un 
piano a l’aula artística de l’edifici Sa Riera. 
 
 
Sol·licituds que queden excloses de la convocatòria 
Pels motius que s’indiquen, en queden excloses les sol·licituds següents: 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

MOTIU D’EXCLUSIÓ 

¿Abuso o agresión sexual? 
Criterios utilizados para la 
distinción entre prevalimiento 
o intimidación 

Campins Mayol, 
Neus 

Incompliment de l’apartat 5.1 
dels requisits de les bases dels 
premis: haver obtingut la quali-
ficació mínima d'excel·lent. 

 
 
Palma, 29 d’octubre de 2019 
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Valoracions de les sol·licituds presentades 
 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Assignació de recursos en xarxes 
d'àrea corporal sense fils 
SmartBAN 

Arbós Perets, Pere Matemàtiques i 
Enginyeria Telemàtica 1,754 

Disseny i anàlisi de propostes de 
nodes LoRaWAN per a la mesura 
de cabals d'aigua en canals 
oberts mitjançant sensors 
d'ultrasons 

Darder Duran, Joan 
Ramon 

Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica 0,721 

Viabilidad y seguridad para el 
seguimiento por smartphone de 
complicaciones postquirúrgicas 
en cirugía abdominal 

Munar Covas, Marc Matemàtiques 1,266 

Aixecament de plànols, modelat 
i maquetació d'un edifici 
singular ubicat a Palma 

Rosselló Lupiáñez, 
Rafel Edificació 1,674 

 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Quantificació de l'enzim Rubisco 
en macròfits marins: 
aproximacions metodològiques 

Aguiló Nicolau, Pere Bioquímica 0,926 

Mecanismes cel·lulars i 
moleculars implicats en la 
infecció, prevenció i tractament 
de la leishmaniosi canina 

Ribas Vich, Cristina Bioquímica 1,413 

Valoració de la presència de 
miARN d'interès en fluids 
biològics i la seva relació amb 
l'obesitat 

Roig Abraham, Joan Bioquímica 2,942 

Papel de los miARNs en la 
programación metabólica de la 
obesidad. Análisis de un miARN 
específico 

Sánchez Bueno, 
Andrea Bioquímica 0,943 
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FACULTAT DE DRET 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

¿Abuso o agresión sexual? 
Criterios utilizados para la 
distinción entre prevalimiento o 
intimidación 

Campins Mayol, 
Neus Dret 

Exclosa per no 
complir les 
bases dels 
premis 

La indemnització per dany 
moral en violència de gènere: 51 
casos dels articles 153.1 CP i 
173.2 CP 

Guarda Martínez, 
Laura 

Dret 1,855 

El interés general en la 
Constitución: su importancia en 
la distribución de competencias 
entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas y su 
función delimitadora de 
derechos fundamentales 

Lúcio de Oliveira, 
Lázaro Dret 1,288 

 
 
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 
No s’ha presentat cap sol·licitud. 
 
 
FACULTAT D'EDUCACIÓ 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

La cala de Santa Ponça com a 
producte d'aprenentatge 

Delgado Cañada, Alba Educació Primària 0,702 

Programas para la vida 
independiente en el contexto de 
los servicios de protección en la 
infancia y juventud en el Estado 
Español 

Giménez Contreras, 
Margarita 

Educació Social 1,429 

Bandolers i bandejats, ecos en els 
camins de l'oblit 

Jaume Ribas, Miquel Educació Primària 1,385 

L'autoestima i la motivació docent 
com a eixos transversals de 
l'educació inclusiva 

Bagur Pons, Sara Educació Primària 1,481 
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FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Hannah Wilke. De la captación 
del cuerpo como objeto crítico a 
la documentación de su 
destrucción. 

Blanco Puerta, 
Amanda 

Història de l'Art 0,664 

Confecció i explotació d'un 
corpus oral: IBPARL. 

Garau Borràs, Pere Llengua i Literatura 
Catalanes 1,834 

«Manolo, hazte la cena solo». 
Feminisme i comunicació 
folklòrica: la configuració 
artística de la revolta. 

Juan Sitjar, Maria 
Magdalena 

Llengua i Literatura 
Catalanes 1,761 

Elementos medievales en la 
poesía de Jorge Guillén. 

Macías Iñesta, María 
José 

Llengua i Literatura 
Espanyoles 1,238 

La mercantilització del ventre: 
anàlisi crítica dels fonaments 
filosòfics dels drets de propietat 
i de l'individu modern. 

Mayol Colom, Joan 
Albert Filosofia 0,965 

Apunte crítico sobre la fijación 
de la referencia en los nombres 
propios. 

Molinas Vela, Juan Filosofia 1,607 

Anònim era una dona. Les 
Guerrilla Girls. 

Mulet Miralles, 
Jerònia Maria Història de l'Art 1,244 

 
FACULTAT D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
 

TÍTOL DEL TFG 
NOM DE 

L’AUTOR/A 
ESTUDIS  

REALITZATS VALORACIÓ 

Rol de la fisioterapia y 
efectividad de la terapia asistida 
con animales y animales 
robóticos en personas mayores 
con demencia. 

Romero Rodríguez, 
Aránzazu Fisioteràpia 1,601 

 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
 

TÍTOL DEL TFG 
NOM DE 

L’AUTOR/A 
ESTUDIS  

REALITZATS 
VALORACIÓ 

La influencia de la sensibilidad 
emocional sobre los juicios 
estéticos y morales: crítica a la 
repugnancia moral. 

Dorado Calderón, 
Alejandro Psicologia 1,942 
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FACULTAT DE TURISME 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Creation of a prototype of 
mobile application adapted to 
the evolution of tourism: 
UBICUA. 

García Martín, José 
Carlos 

Turisme 0,650 

Plan of launching an innovative 
idea applied to the tourism 
sector. 

Reina Artigues, 
Antoni Turisme 1,239 

 
Propostes de la USIB (Universitat Solidària de les Illes Balears) 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Valoració de la presència de 
miARN d'interès en fluids 
biològics i la seva relació amb 
l'obesitat. 

Roig Abraham, Joan Bioquímica 
Negativa. No 
té informe de 
la USIB 

El interés general en la 
Constitución: su importancia en 
la distribución de competencias 
entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas y su 
función delimitadora de 
derechos fundamentales. 

Lúcio de Oliveira, 
Lázaro Dret 

Negativa. No 
té informe de 
la USIB 

Uso de la técnica photovoice en 
programas de educación y 
promoción de la salud 
comunitaria, dirigido a 
colectivos con un contexto 
socio-económico vulnerable. 

Nicolau Onsurbe, 
Joana Aina 

Infermeria 
Positiva. Té 
informe de la 
USIB 

Bandolers i bandejats, ecos en 
els camins de l'oblit. Jaume Ribas, Miquel Educació Primària 

Negativa. No 
té informe de 
la USIB. 
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Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
perspectiva de gènere 
 

TÍTOL DEL TFG 
NOM DE 

L’AUTOR/A 
ESTUDIS  

REALITZATS 
VALORACIÓ 

La indemnització per dany 
moral en violència de gènere: 51 
casos dels articles 153.1 CP i 
173.2 CP. 

Guarda Martínez, 
Laura Dret 

Sense valoració. 
Té concedit el 
premi d’una    
facultat 

Hannah Wilke. De la captación 
del cuerpo como objeto crítico a 
la documentación de su 
destrucción. 

Blanco Puerta, 
Amanda Història de l'Art 0,664 

«Manolo, hazte la cena solo». 
Feminisme i comunicació 
folklòrica: la configuració 
artística de la revolta. 

Juan Sitjar, Maria 
Magdalena 

Llengua i Literatura 
Catalanes 1,761 

Anònim era una dona. Les 
Guerrilla Girls. 

Mulet Miralles, 
Jerònia Maria Història de l'Art 1,244 

La mercantilització del ventre: 
anàlisi crítica dels fonaments 
filosòfics dels drets de propietat 
i de l'individu modern. 

Mayol Colom, Joan 
Albert 

Filosofia 0,965 

 
Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
sostenibilitat ambiental 
 

TÍTOL DEL TFG NOM DE 
L’AUTOR/A 

ESTUDIS  
REALITZATS 

VALORACIÓ 

Disseny i anàlisi de propostes de 
nodes LoRaWAN per a la mesura 
de cabals d'aigua en canals 
oberts mitjançant sensors 
d'ultrasons. 

Darder Duran, Joan 
Ramon 

Enginyeria 
Electrònica 
Industrial i 
Automàtica 

0,721 

Valoració de la presència de 
miARN d'interès en fluids 
biològics i la seva relació amb 
l'obesitat. 

Roig Abraham, Joan Bioquímica 

Sense valoració. 
Té concedit el 
premi d’una    
facultat 

Quantificació de l'enzim Rubisco 
en macròfits marins: 
aproximacions metodològiques. 

Aguiló Nicolau, Pere Bioquímica 0,926 

 


