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IV OLIMPÍADA D'ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 
 

CULTURA I SOCIETAT EN EL MÓN ÀRAB 

 

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

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

dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i cultural dels països del nostre entorn 

meridional, les cultures del Mediterrani, les noves realitats socials europees i, en 

general, la cultura àrab i la civilització islàmica.  

 

 

OBJECTIUS: 

 

- Demostrar coneixements sobre el desenvolupament històric i actual de l'art i la 

cultura en el món àrab, especialment en la seua realització moderna, sobre un o 

el conjunt dels diferents països àrabs, en aspectes vinculats a la seua cultura, 

música, literatura, cinema, còmic, pintura i arquitectura 

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

per la civilització araboislàmica. 

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

- Realització d'un pòster educatiu com a tasca principal, en el qual s'expose de 

forma didàctica i visual algun aspecte rellevant de l'art i la cultura àrabs.  

- Desenvolupar capacitat crítica i reflexiva sobre l'expressió artística i cultural.   

 

INSCRIPCIÓ: 

 

El període d'inscripció serà del 8 de gener al 17 de febrer de 2019. 

La participació es sol·licitarà en línia, emplenant el formulari corresponent que apareix 

a la pàgina web de l'Olimpíada: https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-d-estudis-

arabs-i-islamics.html 

 

BASES: 

 

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

concertat o privat de la província d'Alacant. 

- La participació serà individual. 

 
Propietat intel·lectual: 

L'Olimpíada és propietat de la Universitat d'Alacant, la qual pot cedir lliurement l'ús de 

les proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així com en activitats 

sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic haurà de citar-se 

la procedència. 

 

 

 

https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-d-estudis-arabs-i-islamics.html
https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-d-estudis-arabs-i-islamics.html
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Drets d'imatge: 

a. La participació en l'Olimpíada comporta la cessió de la imatge de les i els assistents 

per a la seua possible reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol 

tipus de suport o publicació que la Universitat d'Alacant produïsca, amb finalitats 

no lucratives, per a donar a conèixer les seues activitats institucionals. 

b. Així mateix, l'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els 

reportatges gràfics que en ell es realitzen seran propietat de la Universitat d'Alacant, 

que podrà usar lliurement aquest material en les seues publicacions, webs, etc. 

c. La inscripció i participació en l'Olimpíada implica expressament l'acceptació 

d'aquesta condició per part de les i els concursants afectats. 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

La prova consistirà en la realització d'un pòster o panell educatiu i presentació davant 

un tribunal, tenint com a temàtica un o més d’un dels diferents temes proposats de la 

cultura i l'art àrab contemporània, en aspectes vinculats, entre altres possibles temes, a 

la música, la literatura, el cinema, el còmic, la pintura i l'arquitectura. 

         La presentació del material es realitzarà el dia 11 d'abril de 2019 a les 10:30 del 

matí, en el Seminari d'Estudis Àrabs i Islàmics o en un espai indicat a aquest efecte i 

anunciat oportunament en els mitjans electrònics i institucionals. Cada candidat tindrà 

quinze minuts per a presentar el seu panell. 

         Una comissió de tres docents formarà un tribunal que avaluarà les presentacions i 

els panells atenent a la correcció, claredat, coherència, originalitat i singularitat dels 

mateixos. Els resultats es donaran a conèixer a la pàgina electrònica de la Facultat de 

Filosofia i Lletres i en la del Departament de Filologies Integrades. 

         S'estudiarà l'exposició pública dels panells premiats en algun espai habilitat dins 

de la Universitat d'Alacant o a casa Mediterrani.   

 

PREMIS: 

 

Els premis que concedeix la Universitat són individuals i no s'admetran empats ni 

premis grupals. 

 

Primer premi. 250 € i val de 60 € per a canviar en llibres   

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 2019). 

 

         El nombre d’accèssits que es poden concedir es calcula a partir del nombre 

d'estudiants presentats. Correspon un accèssit per cada fracció de deu presentats sempre 

que el nombre de presentats siga superior a vint, fins a un màxim de deu. Els centres, les 

tutores i tutors i l'alumnat participant rebrà també un certificat acreditatiu de la seua 

participació. 
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LLIURAMENT DE PREMIS: 

 

El Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de la Universitat d'Alacant es posarà en 

contacte amb les i els premiats per a sol·licitar la documentació necessària per a poder 

realitzar el pagament dels premis. 

El lliurament dels premis en metàl·lic i dels diplomes es realitzarà́ en una 

cerimònia, la programació de la qual serà publicada pel Vicerectorat d'Estudiants, el 12 

de juny a les 18:00 hores en el paranimf de la universitat.  

         La resolució del tribunal avaluador serà inapel·lable. 

 

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

presents bases. 

 

 

COL·LABOREN: 

 

 

 

 

 

 
 

 


