
 

 

III OLIMPÍADA 

D'ESTUDIS  FRANCESOS 
 

 

 

 

La Facultat de Filosofia i Lletres i el Departament de 

Filologies Integrades convoquen la III Olimpíada 

d'Estudis Francesos, concurs de caràcter acadèmic i 

educatiu, que se celebrarà́ el dia 09 de març de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE L'OLIMPÍADA  

OBJECTIUS GENERALS DE L'OLIMPÍADA 

 Incentivar i estimular l'interès de l'alumnat de Batxillerat per la llengua 

francesa perquè seguisca aprenent l'idioma en la universitat.  

 -Donar suport a les i els professors de francès en els Instituts d'Educació 

secundària i en els centres concertats i privats per a fomentar el francès 

en els estudis de Batxillerat. 

 Establir relacions molt estretes entre l'ensenyament secundari i la 

universitària per a divulgar i enfortir l'aprenentatge de la llengua 

francesa a la província d'Alacant. 

 Prevaldre l'esforç i l'excel·lència acadèmica de l'alumnat de Batxillerat 

que hagen obtingut les millors qualificacions en les diferents proves de 

l'olimpíada. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Impulsar la participació de l'alumnat de Batxillerat en activitats 

acadèmiques relacionades amb la llengua francesa. 

 Avaluar els coneixements generals de l'alumnat sobre qüestions 

culturals i aspectes gramaticals. 

 Comprovar el nivell de comprensió oral i escrita en francès. 

 Reforçar l'expressió escrita de l'alumnat. 
 Motivar l'alumnat a seguir afermant l'aprenentatge del francès. 



 

 

1. PARTICIPANTS  
 

a) L'Olimpíada estarà ́oberta a la participació de l'alumnat matriculat en l'assignatura de 

francès de 1er o de 2n curs de Batxillerat dels centres educatius espanyols (públics, 

concertats o privats) de la província d'Alacant. 

b) La participació serà́ individual.  

 

2. INSCRIPCIÓ 

 

a) La participació en la III Olimpíada d'Estudis Francesos se sol·licitarà en línia emplenant el 

formulari corresponent que apareix en la pàgina web de l'Olimpíada: 

https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-d-estudis-francesos.html 

b) El termini d'inscripció serà del 07/01/2020 al 14/02/2020, inclosos aquests dos dies 

 

3. DESENVOLUPAMENT DE L'OLIMPÍADA 

 

a ) La prova escrita, seguint els objectius específics esmentats, té com a finalitat comprovar el 

domini de la llengua i la cultura franceses i constarà de  4 parts: 

 Test de cultura general, 

 Comprensió oral, 

 Comprensió lectora,  

 Expressió escrita. 

b) El dia 09 de març, a les 10 hores començarà l'Olimpíada amb el programa següent: 

     Lloc: A1/0-07X de l´Aulari I de la universitat d´Alacant. 

     Programa de la III Olimpíada d'Estudis Francesos:    

 10:00. Presentació de la jornada. Col·locació dels candidats i començament de la 

prova. 

 10:20. Part 1. Test de cultura general (30 minuts). L'alumnat contestarà a 25 preguntes 

d'opció múltiple atenent a aspectes culturals i gramaticals. Es valorarà el seu nivell de 

coneixements tant en civilització com en gramàtica i conjugació francesa. (25 punts). 



 

 10:50. Part 2. Comprensió oral (20 minuts). L'alumnat escoltarà dos arxius d’àudio de 

5 minuts aproximadament i contestarà a un qüestionari. Es valorarà la comprensió 

general de les idees principals d'un discurs oral (25 punts). 

 11:10. Part 3. Comprensió lectora (30 minuts). L'alumnat llegirà un text, d’unes 240 

paraules, i respondrà a una sèrie de preguntes breus. Es valorarà la comprensió general 

de les idees principals d'un discurs escrit (25 punts). 

 11:40. DESCANS (30 minuts).  

 12:10. Part 4. Expressió escrita (45 minuts). L'alumnat redactarà un text en francès 

(entre 140-170 paraules) atenent al tema proposat. Es valorarà la coherència i la 

cohesió de la producció escrita (25 punts). 

 12:55. Cloenda de l'Olimpíada 

 Xarrada sobre : 

Le français à l’Université d’Alicante : utilité, perspectives d’études et débouchés 

professionnels pour les futurs Bacheliers.  

Ponents : Montserrat Planelles Ivañez & Alexandra Marti (Universitat d'Alacant) 

Durada: 20 minuts. 

 13. 15. Lliurament dels certificats acreditatius per part de la Universitat d'Alacant a 

l'alumnat i al professorat acompanyant per la seua assistència i participació.  

 

4. COMISSIÓ ORGANITZADORA I AVALUADORA 
 

Coordinadores:  

 Montserrat Planelles Iváñez (Professora de l'Àrea de Filologia Francesa de la UA) 

 Alexandra Marti (Professora de l'Àrea de Filologia Francesa de la UA) 

 

 Aquesta Comissió elaborarà i avaluarà la prova, qualificarà les activitats i determinarà 

els i les guanyadores de l'Olimpíada d'Estudis Francesos de la Universitat 

d'Alacant 2019.  

 Els resultats es publicaran a la pàgina web de la Facultat i a la del Departament de 

Filologies Integrades. 

  



 

 

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

 Propietat intel·lectual: 

L'Olimpíada és propietat de la Universitat d'Alacant que pot cedir lliurement l'ús de les proves 

amb finalitats educatives, acadèmics o similars, així com en activitats que siguen sense ànim 

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

 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. 

 

6. ACCEPTACIÓ 

 

La inscripció en l'Olimpíada implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 

7. TUTORS/ES I ALUMNES 

 

 Les i els professors acompanyants rebran un certificat per part de la Universitat 

d'Alacant per la seua assistència, ajuda i participació amb els seus estudiants.  

 L'alumnat participant rebrà un certificat acreditatiu de la seua participació. 

  



 

 

8. PREMIS 

 

 1r premi: 250€ 

 2n premi: 200€ 

 3r premi: 150€ 

 

Accèssit: val de 30€ per a canviar per llibres en la llibreria Compàs de la Universitat (el val es 

podrà canviar fins al 30/10/2019). 

 

El nombre d’accèssit que es poden concedir es calcula en funció de la xifra d'estudiants que es 

presenten a les proves (no sobre el nombre d'inscripcions). Correspon un accèssit per cada 

fracció de 10 presentats sempre que el nombre de presentats siga superior a 20.  

Entre 0-20 presentats: 0 accèssit 

Entre 21-30 presentats: 1 accèssit 

Entre 31-40 presentats: 2 accèssit 

Entre 41-50 presentats: 3 accèssit 

… i així successivament FINS A UN MÀXIM DE 10 ACCÈSIT 

 

a.  premis que concedeix la Universitat són individuals i no s'admetran empats 

ni premis grupals. 

b. 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. 

 L'Ambaixada de França i l'Institut  Français a Espanya oferiran obsequis de material 

escolar a tots els i les participants. 

 L´Editorial Santillana donarà obsequis de material escolar a tots els i les participants. 

 El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres d'Alacant lliurarà a 

qui obtinga el primer premi un val de 60 € per a canviar per llibres. 

 L'associació de professorat de francés d'Alacant ajudarà en la difusió de l'Olimpíada 

per a tindre un màxim de participants. 

  



 

 

9. ACTE INSTITUCIONAL DE LLIURAMENT DE PREMIS 

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el 17 de juny de 2020 a les 18.00 h en el Paranimf 

de la UA. 

 

10. COL·LABOREN    

 

   

 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESORADO DE FRANCÉS 

DE ALICANTE 
 

   


