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Resultat de la catorzena convocatòria dels premis d’investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, curs 
2019-20 
 
Premiats 
 
Categoria 1. 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: 
 

Treball: Elements clàssics al cementiri de Palma. 
Autor: Pere Nicolau Martín 
Professora responsable del treball: Antònia Soler i Nicolau 
Centre educatiu: IES Manacor 

 
Treball: La evolución de la industria del calzado en Lloseta. 
Autora: Irene Coll González 
Professor responsable del treball: Miquel Coll López 
Centre educatiu: IES Son Pacs 

 
Categoria 2. 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: 
 

Treball: Eficacia bactericida del desinfectante de manos. 
Autora: Paula Martínez García 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas 
Professora de la UIB que ha assessorat l’alumna: Balbina Nogales Fernández 
Centre educatiu: IES Son Pacs 

 
Treball: Eina de Hacking en un sistema incrustat connectat a una xarxa 
blockchain. 
Autor: Iván Alfaya Toucedo 
Professor responsable del treball: Miquel Àngel Cabot Nadal 
Professor assessor: Máximo Fernández Riera 
Centre educatiu: CIFP Francesc de Borja Moll 

 
Categoria 3. Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències socials o 
ciències jurídiques. Premi declarat desert. 
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Categoria 4. Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut 
enginyeria i arquitectura. Premi declarat desert. 
 
Els premis 
 
Tots els alumnes premiats són guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs 
complet de qualsevol titulació oficial de la UIB i l’estada gratuïta durant el primer 
mes del curs a la Residència d’Estudiants de la UIB, o, en cas de no tenir previst de 
viure-hi, abonament anual a les instal·lacions esportives de CampusEsport. 
 
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. Mercè Borràs Dalmau. Secretària del Consell Social en 
representació del Govern de les Illes Balears. 

 Secretari: Sr. Ignasi Palmer Forés. Membre del Consell Social en 
representació del Parlament de les Illes Balears. 

 
En representació de la UIB 

 Sra. Joana Maria Seguí Pons. Vicerectora de Projecció Cultural, 
Universitat Oberta i Seus Universitàries. 

 Sr. Xavier Varona Gómez. Vicerector de Títols i Tecnologia. 
 

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 
Universitat del Govern de les Illes Balears 

 Sr. Antoni Salvà Salvà. Professor de l’IES Binissalem. 
 Sra. Maria Loreto Herrero Imbert. Professora de l’IES Marratxí. 
 Sr. Miguel Ángel Peñalver García. Professor de l’IES Politècnic. 
 Sra. Cristina Fontcuberta Molinos. Professora del CIFP Son Llebre. 

 


