
    Premi Poincaré  
 
El dia 14 de maig a les 6 de la tarda es va fer l’entrega del Premi Poincaré, que 
convocat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), vol distingir el millor 
treball de recerca realitzat per estudiants de batxillerat, en el context de les 
matemàtiques i/o l’estadística.  
L’acte va comptar amb l’assistència de la majoria dels participants en el Premi 
Poincaré acompanyats en molts casos pels tutors i familiars, i va ser presidit  pels 
membres del jurat del Premi: Sr. Daniel Bosch, professor de l’IES Les Corts, Sra. 
Margarida Mitjana, vicedegana de l’FME i  Sr. Sebastià Xambó, degà de l’FME;  el  
vicerector de Poliítica Científica de la UPC Sr. Francesc Fayos i  pel cònsol de França 
a Barcelona, M. Bernard Valero. 
 
Després de constatar l’alta qualitat dels treballs i d’agrair la participació, es van 
entregar  els següents premis: 
 
Mencions especials: 
 

1. Coneixement científic. Coneixement matemàtic  de Sara Merino Aceituno 
(Col·legi Sant Gabriel). Tutor: : Sr. Carlos Gimenez Esteban 

2. La geometria de Gaudí  de  Sònia Pascual Guiral (lES Canigó). Tutora: Sra. 
Inés Fernández Merino. 

3. El pèndol vibrant d’ Héctor Frigola Alcalde (Escola Garbí). Tutor: Sr. Jaume 
Betran 

4. Jocs de votació ponderada d’Oriol Torras Esteban (IES Pius Font i Quer) Tutor: 
Sr. Juli Pérez López 

5. Mesurant l’univers  de Mario Gutierrez i Joan Pahissa (IES Arnau Cadell). 
Tutor: Sr. Enric Brasó 

6. Aritmètica i Criptografia de Borja Auría Rasclosa ( Mares Concepcio-
nistes). Tutor: Sr. Antonio Castillo Matamoros 

 
Reben un diploma i un USB Flash Disk de 128Mg 2.0  obsequi de l’FME. 
 
Semifinalista: 
  
Modelando el universo d’Ainhoa Manterola i  Maria Ibáñez (Aula Escola Europea). 
Tutora: Sra Esther Silberstein 
 
Reben un diploma i el llibre “Fotografiando las matemáticas” obsequi de l’FME. 
 
 
Premi Poincaré 

 
La matematització de l'entorn d’Eloy Conchillo (Col·legi Claret) Tutor: Sr. Robert 
Vilella 
 
Rep el Premi Poincaré que consisteix en un diploma ,   una impressora multifunció 
(scanner, fax i fotocopiadora) model  HP psc 1210 cedida per Pont Reyes, el llibre 
“Fotografiando las matemáticas” obsequi de l’FME  i  un llibre obsequi del consulat 
de França a Barcelona 
 
Tots els participants van rebre un obsequi i un exemplar del “Full de l’FME” del mes de 
maig.  
 



Els treballs premiats queden dipositats a la Biblioteca de l’FME i poden ser consultats 
per qui ho desitgi. 
 
S’acorda convocar el II Premi Poincaré pel proper curs 2004-05 
 
 
 


