
Premi Consell Social URV de divulgació científica dels Treballs
de Fi de Grau

Convocatòria 2013

El Jurat del premi, format per Jordi Bergadà (president), Maria Bargalló, Josep Bonet, Ricard Boqué, Sergi Martín,
Maria Rosa Nogués, Carme Oriol, Dolors Setó i Jordi Gavaldà (secretari), reunit el 23 de juliol de 2013, ha avaluat
les candidatures presentades al Premi Consell Social URV de divulgació científica dels Treballs de Fi de Grau. Un
cop valorats tots els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores del premi, el Jurat ha emès el
seu informe segons el qual ha decidit premiar les candidatures següents:

Arts i Humanitats: Per què la nena no juga amb el canell? La importància del context en la traducció de paraules
ambigües - Juan Haro Rodríguez

Ciències: Saccaromyces cerevisiae, model d'estudi lipídic en eucariotes - Laura Nadal Magrinyà

Ciències de la Salut: La fecundidad en las mujeres gitanas: valores, creencias y prácticas - Tamara Rodríguez
Pola

Ciències Socials i Jurídiques: La robòtica a educació infantil: una eina docent - Cristina Vives Ostios

Enginyeria i Arquitectura: Tecnologies i canvis legislatius - José Antonio Roldán Velázquez

 

Atès el que disposa la base onzena de les bases reguladores i convocatòria del Premi, el Jurat proposa una llista
de reserva prioritzada, integrada pels candidats finalistes que han quedat en 2a i 3a posició en cada branca de
coneixement:

Arts i Humanitats: 
2n. La dansa de Salomé en la pintura catalana del segle XIV. Estudi iconogràfic i apunts estilístics - Xènia Granero
Villa 
3r. Marcas temporales en Agenda de José Hierro - Maria Anguera Gómez

Ciències: 
2n. Proantocianidines del raïm i el rellotge molecular: estudi de l'expressió gènica de BMAL-1 en teixits de rates -
Katherine Gil Cardoso 
3r. Estudis in vivo i in vitro sobre la capacitat antiinflamatòria d'alguns bolets no comestibles i compostos purs -
Andrea Ardid Ruiz

Ciències de la Salut: 
2n. Emprenedoria en infermeria. Teràpies complementàries per disminuir el dolor - Anna Núria Llàdser Navarro 
3r. Aprendre a dormir en els primers anys de vida - Ana Maria Montserrat Gala

Ciències Socials i Jurídiques: 
2n. Participacions preferents: un producte complex a mans de consumidors - Rosa Maria Garcia Teruel 
3r. La relació Andorra-UE - Eva Coll Martínez

Enginyeria i Arquitectura: 
2n. La problemàtica a Bellmunt del Priorat - Adrià Ruiz Ferré 
3r. Aprenc i dono servei - Pau Siscart Llort

 

Tarragona, 23 de juliol de 2013

 


