
 

 

IV OLIMPÍADA D'ESTUDIS  

FRANCESOS 
 

 

 

 

La Facultat de Filosofia i Lletres convaca la IV 

Olimpíada d'Estudis Francesos, concurs de caràcter 

acadèmic i educatiu, que se celebrarà́ el dia 22 de 

febrer de 2021. Donada la situació sanitària actual es 

modifica excepcionalment el sistema habitual de la 

prova i de l'avaluació. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA OLIMPIADA 

 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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar la participació de l'alumnat de Batxillerat en activitats acadèmiques 

relacionades amb la llengua francesa. 

 Fomentar l’us correcte i creatiu de la llengua francesa per mitjà de la producció 

competitiva del còmic o del conte. 

 Avaluar l’estil, adequació, correcció ortogràfica i gramatical, claredat, coherència, 

cohesió i riquesa lèxica del treballs. 

 Valorar l’originalitat, creativitat, tècnica i singularitat de les historietes prestant 

especial atenció al suport icònic. 

 Comprovar l’expressió escrita de l’alumnat. 

 Motivar a l'alumnat a continuar afermant l'aprenentatge del francès. 



 

 

 

 

 

 

 

BASES DE L'OLIMPÍADA  
 

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 IV 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 07/01/2021 al 12/02/2021, inclosos aquests dos dies 

 

3. DESENVOLUPAMENT DE L'OLIMPÍADA 

 

La Universitat d'Alacant convoca una nova edició que modifica el sistema habitual de la 

prova i de l'avaluació donada la situació sanitària actual. 

 

La prova consistirà en la creació d'un còmic o d'un conte en llengua francesa 

exemplificat per una sèrie d'il·lustracions creades a mà pel propi alumnat. Es tracta de 

presentar una obra de creació inèdita atès el tema proposat i triant la modalitat preferida: la 

creació d'un còmic o d'un conte. 

 

TEMA GENERAL DEL CÒMIC O DEL CONTE 



 

Le lycée: relation professeur/*élève(s), lieu du savoir, de l’esprit 

critiqui et du vivre-*ensemble 

 

Aquest treball personal, fictici o basat en l'experiència de cadascun en classe deixa lliure curs 

a la iniciativa de l'alumnat per a crear la seva pròpia historieta, personatges, peripècies, 

desenllaç i moralitat. 

 

Tant en la modalitat de còmic com en la de conte, l'alumnat de 1r i 2n de Batxillerat 

presentarà un màxim de 2 folis (paper de dibuix) per una sola cara i incloent totes les 

il·lustracions. En el treball haurà de figurar: títol del còmic o conte, personatges, 

desenvolupament, desenllaç i moralitat, etc. 

 

 

La data límit per a lliurar el material escanejat de l'alumnat de cada institut o col·legi serà el 

dia 22 de febrer de 2021 al correu següent: olimpiadas.fle@ua.es 

 

En el correu de cada treball enviat figuraran les dades personals de qui signa l'obra: nom, 

cognoms, institut/col·legi i curs, nom i cognoms de la professora o del professor de 

francès de l'alumne/a. El format del treball s'ajustarà a un A4 i la seva grandària màxima de 

l'enviament serà de 20Mb. 

 

Una comissió avaluarà la competència escrita i gràfica de les presentacions: escriptura en 

llengua francesa i creativitat a través del còmic o del conte. Els criteris que es valoraran en 

l'avaluació seran els següents: estil, adequació, correcció ortogràfica i gramatical, claredat, 

coherència, cohesió i riquesa lèxica. Es tindrà en compte l'originalitat, creativitat, tècnica i 

singularitat de les historietes prestant especial atenció al suport icònic elaborat per la mà del 

propi alumnat. La comissió seleccionarà els millors treballs i donarà a conèixer els resultats en 

la pàgina web de la Facultat de Filosofia i Lletres el dia 8 de març de 2021. S'estudiarà la 

possibilitat d'exposar de manera on-line els còmics o contes de els/as guanyadors/as de la IV 

Olimpíada d'Estudis Francesos de la Universitat d'Alacant (web en construcció). 

 

 



 

4. COMISSIÓ ORGANITZADORA I AVALUADORA 
 

La comissió està composta pel professorat de l'àrea de Filologia Francesa del Departament de 

Filologies Integrades de la Universitat d'Alacant. 

 

Coordinadores:  

 Alexandra Marti (alexandra.marti@ua.es) 

 Elena Sandakova (elena.sand@ua.es) 

 

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

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

d'Alacant 2021.  

 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. 
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6. ACCEPTACIÓ 

 

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

 

7. TUTORS/ES I ALUMNES 

 

 Les i els professors rebran un certificat per part de la Universitat d'Alacant per la seua 

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 29/10/2021). 

 

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

premis grupals. 

b. En el cas que es concedisquen premis complementaris als concedits per la UA i 

que vagen a càrrec d'alguna de les institucions col·laboradores, la coordinació de 



 

l'Olimpíada facilitarà tota la informació al Vicerectorat al més prompte possible i 

mantindrà la comunicació amb els organismes corresponents. 

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

escolar. 

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

premiats/ades. 

 L'Associació de Professorat de Francés d'Alacant ajudarà en la difusió de l'Olimpíada 

per a tindre un màxim de 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. 

 

 

9. ACTE INSTITUCIONAL DE LLIURAMENT DE PREMIS 

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el 16 de juny de 2021 a les 18.00 h en el Paranimf 

de la UA, si les circumstàncies sanitàries ho permiten.  

 

10. COL·LABOREN    

    

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


