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I OLIMPÍADA D'ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 

Mil·lenni de la Taifa de Dènia 

 

 

L'Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 

d'Alacant convoca la I Olimpíada d'Estudis Àrabs i Islàmics amb la finalitat de 

dinamitzar el coneixement del nostre patrimoni històric i cultural i els vincles de 

veïnatge amb els països del nostre entorn meridional.   

 

 

OBJECTIUS: 

 

- Promoure i desenvolupar l'interès de l'alumnat d'estudis secundaris i 

batxillerat per la civilització àrab i islàmica.  

- Fomentar l'educació entorn de la diversitat cultural d'un món global. 

- Aproximar-se a realitats i fenòmens del món actual amb major 

comprensió i enteniment.  

- Aproximar-se a la història local, regional i internacional de la conca del 

Mediterrani.  

- Conèixer la història cultural de la civilització islàmica en el Llevant 

peninsular.  

- Estudiar el llegat andalusí com a patrimoni cultural valencià.  

- Desenvolupar la creativitat, originalitat i capacitat crítica entorn de la 

reflexió sobre la civilització islàmica.  

- Commemorar el mil·lenni de la Taifa de Dènia.  

 

 

BASES: 

 

- Pot participar l'alumnat de batxillerat de qualsevol centre públic, 

concertat o privat de la província d'Alacant. 

- La participació serà individual. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

La prova consistirà en un examen presencial que tindrà lloc el dia 20 d'abril a les 10 

hores en un aula que es confirmarà en la web de la Facultat i del Departament de 

Filologies Integrades. 

 

El dia 20 les i els alumnes tindran dues hores per a contestar un qüestionari amb 

preguntes entorn de la història, cultura i llegat àrab i islàmic en la regió valenciana, i 

especialment a la Taifa de Dènia, de la qual enguany es commemora el mil·lenni.  

 

Una comissió de tres docents avaluarà els exàmens escrits atenent a la correcció, 

claredat, coherència, originalitat i singularitat de les respostes. 

 

Els resultats es faran públics en la web de la Facultat i en la del Departament de  

Filologies Integrades abans de l'1 de maig de 2016. 
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PREMIS 

 

Primer premi. 250 € 

 

Segon premi: 200 € 

 

Tercer premi: 150 € 

 

Accèssit: obsequi d'un val de  30 €, per a canviar per llibres (en la Llibreria Compàs de 

la Universitat abans del 30 d'octubre de 2016). 

El nombre de accèssit que es poden concedir es calcula a partir del nombre d'estudiants 

presentats. Correspon 1 accèssit per cada fracció de 10 presentats sempre que el nombre 

de presentats siga superior a 20. 

 

Els centres, les tutores i tutors i l'alumnat participant rebrà també un certificat 

acreditatiu del seu participació. 

 

El lliurament dels premis en metàl·lic i dels diplomes es realitzarà́ el dia 6 de maig de 

2016 en una cerimònia la programació de la qual serà publicada pel Vicerectorat 

d'Estudiants. 

 

La  fallada del tribunal avaluador serà inapel·lable.  

 

La inscripció en l'Olimpíada d'Estudis Àrabs i Islàmics implica l'acceptació de les 

presents bases. 

 
 


