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A Barcelona, 16 de juny de 2022 es reuneix el jurat qualificador dels Premis dels 

Treballs de Recerca de Batxillerat de Catalunya en l’àmbit de l’activitat 

internacional d’ESCI-UPF. 

 

El jurat està format pels següents membres d’ESCI-UPF: el Dr. Albert Carreras, 

director, que actua com a president, el Sr. Agustín Lújua, gerent, que actua com 

a secretari, i Xavier Carbonell coordinador del grau en Negocis i Màrqueting 

Internacional, com a vocal. 

 

En l’edició 2022 del Premi s’han presentat cinc treballs: 

- CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA DE MODA 

- CRIPTOMONEDA: EL DINER DEL FUTUR? 

- LA INFLUÈNCIA DE DISNEY EN ELS INFANTS 

- LA INFLUÈNCIA DE LA ROBA OCCIDENTAL EN LA COMUNITAT 

GAMBIANA DE BANYOLES 

- STOP MOTION SHORT FILM 

 

El jurat valora la qualitat dels treballs presentats i decideix el següent:  

 

S’atorga el primer premi al treball CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA DE MODA 

d’acord amb els següents mèrits: 

 

El treball guanyador, CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA DE MODA analitza amb 

detall i profunditat les característiques de les cooperatives i la seva evolució a 

Catalunya d’una forma clara i rigorosa. D’altra banda mostra un marc pràctic, 

amb la creació d’una cooperativa de moda, tenint en compte diferents aspectes 

necessaris per dur-ho a terme amb un enfocament molt correcte i complert: 

anàlisi de la col·lecció, pla econòmic i financer i pla de màrqueting. 
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S’atorga el segon premi al treball LA INFLUÈNCIA DE DISNEY EN ELS 

INFANTS d’acord amb els següents mèrits: 

 

El treball guanyador, LA INFLUÈNCIA DE DISNEY EN ELS INFANTS analitza 

de forma molt rigorosa les característiques i la influència dels estereotips de 

Disney en els infants a través de la seva estratègia i el màrqueting que han aplicat 

al llarg del temps per tal de dur-ho a terme. 

 

El tercer finalista al treball CRIPTOMONEDA: EL DINER DEL FUTUR? d’acord 

amb els següents mèrits: 

 

El treball finalista, CRIPTOMONEDA: EL DINER DEL FUTUR? Analitza de forma 

rigorosa les característiques i el futur de les criptomonedes i mostra un  complet 

treball pràctic en base a entrevistes realitzades a persones de referència de 

diferents generacions relacionades amb l’àmbit financer. 

 

Quart finalista al treball  LA INFLUÈNCIA DE LA ROBA OCCIDENTAL EN LA 

COMUNITAT GAMBIANA DE BANYOLES d’acord amb els següents mèrits: 

 

El treball finalista, LA INFLUÈNCIA DE LA ROBA OCCIDENTAL EN LA 

COMUNITAT GAMBIANA DE BANYOLES ens introdueix a Gambia com a país 

i ens detalla de forma àmplia i complerta les diferents característiques la roba 

gambiana. D’altra banda, ens mostra un treball pràctic a base d’entrevistes a 

persones relacionades amb aquest àmbit de referència, recollint també la 

influència en les persones gambianes de la moda occidental.  

 

El treball STOP MOTION SHORT FILM queda desestimat per superar els llindars 

de renda que marca la convocatòria.  
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El primer premi consisteix en una beca del 50% a la matrícula de primer curs de 

GNMI pel curs 2022-2023 per a l’alumne i un iPad pel tutor. 

 

El segon premi consisteix en una beca del 50% a la matrícula de primer curs de 

GNMI pel curs 2022-2023 per a l’alumne i un iPad pel tutor. 

 

Els treballs finalistes se’ls hi entrega un diploma i, en cas que els guanyadors no 

es matriculin al grau de Negocis i Màrqueting Internacionals podran optar a la 

beca del 50% a la matricula. 
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Obertes les pliques, resulta: 

 

- Primer premi: Ysepe Esthela Mah Kinson de l’Institut Jaume Huguet de 

Tarragona,  tutor: Isaac Bonillo Alcaina. El jurat ha comprovat que 

compleix els requisits econòmics de la convocatòria i que la nota de primer 

de batxillerat és de 8,2. 

- Segon premi: Carla Contreras Vidal de l’Escola Institut Milà i Fontanals 

de Vilafranca del Penedès, tutor: Pere Cervera Bolet. El jurat ha 

comprovat que compleix els requisits econòmics de la convocatòria i que 

la nota de primer de batxillerat és de 7,63. 

- Tercer finalista: Jordi Portillo Gutiérrez de l’Escola Les Corts Manyanet 

de Barcelona, tutor: Eduard Figueras. El jurat ha comprovat que compleix 

els requisits econòmics de la convocatòria i que la nota de primer de 

batxillerat és de 7,53. 

- Quart finalista: Nahisatou Ceesay Conteh de l’Institut Pla de l’Estany de 

Banyoles, tutora: Neus Carreras Artigas. El jurat ha comprovat que 

compleix els requisits econòmics de la convocatòria i que la nota de primer 

de batxillerat és de 7,9. 

 

Barcelona, 16  de juny 2022 

 

 

 

 

Albert Carreras Agustín Lújua 

Director ESCI-UPF Gerent ESCI-UPF 

 

 

 

 

Xavier Carbonell 

Coordinador acadèmic ESCI-UPF 
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