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PREMIS PER ALS 
 TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT 

 
CATORZENA CONVOCATÒRIA 

 

SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA 
 
El jurat nomenat per la Junta de la Societat Catalana de Física per avaluar els treballs presentats a la 
catorzena convocatòria de Premis per als Treballs de Recerca de Batxillerat de la Societat Catalana 
de Física, ha acordat donar els dos premis als treballs següents: 
 
Pel·lícules de sabó, fet per l’estudiant Gabriel Abadal Martínez de l’Institut Pere Calders de 
Bellaterra, sota la direcció de la professora tutora Fanny Cases Borrell. 
 
Visió nocturna, fet per l’estudiant Pol Julià Farré de l’Escola Pia de Terrassa, sota la direcció del 
professor tutor Jordi Cadevall Vigués. 
 
També ha acordat donar un accèssit a cadascun dels treballs següents: 
 
Les constants universals. Els números de la Naturalesa, fet per l’estudiant Salima Majjouti , de 
l’Institut de Vic, sota la direcció del professor tutor Pere Arumí. 
 
L'espectroscòpia, l'anàlisi dels espectres de la llum, fet per l’estudiant Ana Rodríguez Rodríguez, 
de l’Escola Sagrada Família Sant Andreu de Barcelona, sota la direcció del professor tutor Ricard 
Adan. 
 
Puc aconseguir mesurar la velocitat de la llum?, fet per l’estudiant Laia López Llobet, de 
l’Escola Pia de Sabadell, sota la direcció de la professora tutora Àngels Tabero. 
 
A l’hora de fer l’avaluació, el jurat ha valorat la creativitat i originalitat del projecte presentat així 
com la metodologia utilitzada i l’estructuració i presentació del treball. Cal remarcar que l’elevat 
nivell, en general, dels 59 treballs presentats i la seva dispersió temàtica no ha fet gens fàcil la tria 
dels guanyadors. 
 
Per tal de donar més relleu a l’acte de lliurament dels diplomes corresponents als premis s’ha 
acordat que es farà conjuntament amb el lliurament de premis de la Fase Catalana de l’Olimpíada de 
Física del proper curs, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans; la data s’anunciarà oportunament (es 
pot consultar la web de la SCF: http://blogs.iec.cat/scfis/ ). La dotació econòmica (600 euros els 
premis i 300 euros els accèssits) s’abonarà per transferència bancària a principis de juliol; els 
premiats cal que es posin en contacte amb la secretaria de la Societat Catalana de Física, telèfon 93 
324 85 83, adreça electrònica scfis@iec.cat. 
 
Els treballs no premiats es poden passar a recollir a la seu de la secretaria de la Societat Catalana de 
Física, al carrer M. Aurèlia Capmany 14-16, xamfrà amb el carrer del Carme, de Barcelona (millor 
contactar prèviament per telèfon). El termini per fer-ho finalitza el 9 de desembre de 2016. 
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