
 

 

El jur
treba
els  t
alfab
de ca

























rat del 15è 
alls de  rece
treballs  qu
bèticament 
ada categor

 Acedo B
Andreu d

 Almirant
d’un  vid
Borràs (B

 Arboleda
Romero 
Casablan

 Arriaza B
Planas (B

 Bellet  i 
Boscà (B

 Benages
immuno
INS El Ca

 Bersztei
dramàtic

 Bringas 
d’un veh

 Busquet
botifarre

 Cahner 
Mercade

 Casacub
(Barcelo

 Casares 
(Pallejà).

Premi Argó
erca de bat
ue  es  rela
i correspon
ria que s’an

Benedicto, R
de la Barca)

te Castillo, 
deoclip?  Pri
Badalona). 

a Gallo, Nú
Sàbat,  Àf

ncas (Sabad

Bosch, Mar
Barberà del

Navarro,  X
Barcelona). 

s  Vicente, 
supressor d
airat (Esparr

n Celata, M
ca de los sig

Mallol, Ma
hicle impulsa

ts Conangla
es.  Escola D

Riba, Mari
er (Igualada

berta Puig, 
na). 

Muñoz,  C
. 

ó 2018 que
txillerat, pr
cionen  en
nen als tres
nunciaran e

Raquel. Una
). 

Sofia. Com 
incesa:  tra

úria; Enríqu
frica.  Te  de
ell). 

rta; López T
Vallès). 

Xènia.  Urba

Eduard;  L
de  l’àcid mi
reguera). 

María Eugen
glos XX y XX

arc; Vilella 
at a partir d

a, Jordi. L’o
Diocesana d

ia.  Inscripci
a). 

Sílvia. Ope

Cristina.  La 

e atorga la U
residit pel D
n  aquesta 
s primers p
el dia del se

a mirada de

 es duu a te
nsformació

uez Albuja, 
eix,  amor, 

Torres, Pau

anisme  en 

Ladefoged 
icofanòlic  (

nia. La casa
XI. INS Icària

Stub, Pau. 
d’una pila d

li essencial 
e Navàs (Na

ions  llatine

en problems

prostitució

Universitat 
Dr.  Jordi Ba
resolució, 
remis i qua
u lliuramen

e prop als co

erme el proc
ó  audiovisu

Maria Vict
la  mar  co

la. Una terà

femení:  Ba

Michelsen,
(MPA)  sobre

a de Berna
a (Barcelona

Disseny, co
’hidrogen. I

de mostass
avàs). 

es  a  la  com

s with  facto

ó,  un  difíci

 

Autònoma
arbé, ha de
els  quals 

atre mencio
nt: 

osmètics. IN

cés de creac
al  d’un  po

toria; Orrio
om  a  penyo

àpia en clau

arcelona‐Ch

,  Sara.  Est
e  les  cèl∙lul

rda Alba. M
a). 

onstrucció  i
NS Vilablar

sa com a co

marca  de  l’A

orials. Aula 

il  debat  ob

a de Barcelo
ecidit guard
s’han  ord

ons honoríf

NS El Palau 

ció d’una ca
oema.  INS 

ols Sala, Clà
yora.  INS  F

u de Sol. INS

hicago.  INS 

tudi  de  l’e
les dendríti

Mujer y cre

i automatit
reix (Vilabla

onservant d

’Anoia.  INS 

 Escola Eur

bert.  INS  P

ona a 
donar 
denat 
iques 

(Sant 

ançó i 
Enric 

àudia; 
erran 

S Can 

Joan 

efecte 
iques. 

ación 

tzació 
reix). 

de  les 

Joan 

ropea 

allejà 

Mercè Griñó�




 

 

 Cruañes  González,  Diego;  O’Callaghan  Alós,  Oriol;  Subirana  Pérez,  Adrià. 
Disseny  i construcció d’un mirall  intel∙ligent.  INS  Joaquima Pla  i Farreras  (Sant 
Cugat del Vallès). 

 El Ars  Jannah, Mariam. Estudi epidemiològic de  la  leishmaniosi a  la  zona del 
Vallès. INS Montmeló (Montmeló). 

 García Romañach, Ana. The physics of  the violin: Does de violin’s body shape 
affect its sound? INS Icària (Barcelona). 

 Gibert Badia, Júlia. Procés creatiu de l’elaboració d’un quadre.  Escola Ginebró 
(Llinars del Vallès).  

 Gonell  Tomàs, Gerard. Abans  i després de  la  segregació.  INS de  Tecnificació 
(Amposta). 

 González  Álvarez,  Elliot;  Sánchez  Puig,  Adrià.  Lead  clothing:  diseño  de  un 
wearable Deportivo. INS Mercè Rodoreda (L’Hospitalet de Llobregat). 

 Grados  Velasco,  Azael  Galo;  Moreno  Valor,  Amador.  Construcció  i  millora 
d’una fresadora CNC. INS El Castell (Esparreguera). 

 Guo Yang, Lihao; Platel Fanés, Clàudia. Control d’una cadira de rodes per mitjà 
del parpelleig. Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès). 

 Laguna  Bastante, Helena.  Sapere Aude.  Il∙lustracions metafísiques.  INS  Torre 
del Palau (Terrassa). 

 Lamas  Jubinya, Cristina. Nanotecnologia: el  superhidrofisme.  INS Vescomptat 
de Cabrera (Hostalric). 

 Marín  Llobet,  Arnau.  Lesions medul∙lars:  sistema  electrònic  pel  control  d’un 
actuador amb senyals microelèctrics. INS Roca del Vallès (La Roca del Vallès). 

 Martínez Robert, Nil. Vols de paper. INS Serra de Miramar (Valls). 

 Masmartí Canet, Anna. Navegant amb la física. Aplicació de la física a la vela. 
INS de Vilafant (Vilafant). 

 Mullerach Bainac, Irene Li; Rodríguez Milan, Marina. Per què a mi? Al∙lèrgies. 
INS La Ferreria (Montcada i Reixac). 

 Navarro Navarro,  Toni; Nebot  Cabrera,  Biel. Desxifrant  el  cub de Rubik.  INS 
Ausiàs March (Barcelona). 

 Palom Grau, Clara. Biosorció plomes d’au nano‐modificades capaces d’eliminar 
arsènic i antimoni en aigües contaminades. INS Mediterrània (El Masnou). 

 Parramon  Codina,  Roger.  Mytilus  galloprovincialis  i  els  efectes  dels 
contaminants marins. Col∙legi Maristes (Rubí). 

 Pech  Alberich,  Antoni;  Ríos  Smits,  Enrique.  Com  es  poden  millorar  les 
probabilitats  de  guanyar  en  un  joc  usant  resultats  de  la  física  quàntica. 
Institució cultural del CIC (Barcelona). 

 Pocurull Masferrer, Aina. Correlació entre  llenguatge  i memòria. Un estudi en 
infants. Escola Ginebró (Llinars del Vallès) 

 Ramos  Sala, Marc.  Anàlisi  de  la  concentració  i  composició  de  les  partícules 
atmosfèriques a Barcelona. INS Valldemossa (Barcelona). 

 Roig  Ylla, Marina.  Internet  of  things.  La Miranda:  The Global Quality  School 
(Sant Just Desvern). 
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 Sánchez Cabrero, Alfonso. Explorant el gust amarg a través de la genètica i el 
cafè. INS Salvador Espriu (Salt). 

 Sangués Ametllé, Marina. Els antisèptics naturals. Escola Elisabeth (Salou). 

 Soteras  i  Acosta,  Sara.  “Cuc  d’oïda”:  com  s’enganxa  una  cançó?  Col∙legi 
Maristes Valldemia (Mataró). 

 Taberner  i Pibernat, Roger. Perquè a mi em piquen  i a tu no? Relació entre el 
grup sanguini i les picades de mosquit. INS Vilablareix (Vilablareix). 

 Toledo Vallès, Arnau. UTOPIA. Escola Daina Isard (Olesa de Montserrat). 

 Trasserra  i  Vila,  Laia;  Xifra  i  Ventura,  Clàudia.  MemBar.  Col∙legi  Maristes 
(Girona). 

 Vancells López, Laia. Més enllà de les ciències pures: la nanotecnologia. Escola 
Pia (Terrassa). 

 Xairó Núñez, Ariadna. Sense tu, sí sóc algú. INS El Castell (Esparreguera). 

 Xaubet Piferrer, Gemma. Estudi de l’ús actual de la cambra fosca i creació d’un 
projecte fotogràfic. INS Jaume Almera (Vilassar de Dalt). 

 

L’anunci dels Premis i Mencions i el seu lliurament s’efectuarà el dimecres 20 de juny 

de 2018 a les 17 hores a la sala d’actes de l’edifici del Rectorat al Campus de la UAB a 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

 

Marta Simón Esteve 

Secretària del Jurat 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de juny de 2018 


