
                                                             

 

 

Alumnes d’instituts de Maó, Andratx i Palma premiats al Concurs escolar 
d’Estadística de l’Ibestat 

S’han presentat 19 treballs estadístics d’alumnes de centres de totes les Illes  

La primera edició del Concurs escolar d’estadística, convocat per l'Institut 
d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat),  ja té guanyadors, entre un total de 
19 treballs presentats per 75 alumnes dels centres de secundària des de totes 
les Illes Balears, el jurat ha aprovat per unanimitat, adjudicar els premis 
següents: 

 

 El primer premi per ESO al treball titulat Telèfons, elaborat per alumnat 
de l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó). Realitzat per Nerea Pardo 
Simonet, Pili Ortuño Cáliz , Raquel Pons Carreras i África Seguí Andreu; 
coordinats per la professora. Camila Tuduri Vila. 
 

 El segon premi és pel treball titulat Estudi estadístic del maltracte 
animal, dut a terme per alumnat de l’IES Politècnic (Palma). Realitzat 
per Joana Miquela Adrover Bordoy, Maydelene Jiménez Vásquez, 
Andres Marin Villareal i Marta Bejar; coordinat pel professor Ramón 
Rosselló García. 
 

 El primer premi per Batxillerat al treball Equilibrant les diferències, 
realitzat per alumnat de l’IES Baltasar Porcel (Andratx). Realitzat per 
Pere Balaguer Gimeno, Aileen Isabel Fürer , Nicolás Marí Hernández, 
Olivier van Donselaar; sota la coordinació del professor Pep Forteza 
Ferrer. 

 

 



                                                             

 

El director de l’Institut Balear d’Estadística (Ibestat), Andreu Sansó, 
acompanyat per Miquel Perelló, director general d’Innovació i Formació de la 
Conselleria d’Educació i Cultura, han estat el encarregats de lliurar els premis. 

El jurat ha valorat especialment l’ús de la informació estadística que ofereix 
l'Ibestat, la correcció i rigor en el tractament estadístic de les dades, la 
claredat en les explicacions aportades i el rigor en el llenguatge utilitzat. 
També s’ha tengut en compte l’aplicabilitat a l'aula i les possibilitats de 
difusió entre la població escolar, la utilitat i interès estadístic en l'entorn 
(família, centre escolar, barriada, municipi...), a més de la originalitat, la 
presentació i elaboració de materials addicionals.  

El jurat ha estat format per: Andreu Sansó Rosselló, president; Maria Francisca 
Alorda i Vilarubias, cap de servei d’Innovació Educativa; Sara Fernández 
Vázquez, cap de servei de Producció i Difusió Estadística; Daniel Ruíz 
Aguilera, professor del Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic; Sara Mateo 
Erroz, tècnica estadística de l’Ibestat, i Susana Pinto Méndez, secretària.  

Aquest concurs, fou convocat per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears 
(Ibestat), organisme adscrit a la Conselleria d’Economia i Hisenda; juntament 
amb la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, de la 
Conselleria d'Educació i Cultura. Es tracta d’un certamen escolar de treballs 
estadístics a les Illes Balears, amb l'ànim de difondre entre els escolars la 
importància de l'estadística en la societat actual, donar a conèixer l'activitat de 
l’Ibestat, i propiciar l'ús de dades reals i actuals en els centres educatius. El 
concurs s’adreça a tot l’alumnat que actualment estudia ESO o batxillerat en 
qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears.  

La d’enguany ha estat la primera edició del Concurs escolar d’Estadística amb 
el qual l’Ibestat ha volgut recuperar una experiència que l’any 2002 va posar en 
marxa amb gran èxit en Toni Monserrat, una de les persones que més es 
significaren per impulsar el coneixement de l’estadística a la societat balear i, 
especialment, als centres escolars. 

 

 


