
 

 

I OLIMPÍADA DE 

ESTUDIS FRANCESOS  
 

 La Facultat de Filosofia i Lletres i el Departament de 

Filologies Integrades convoquen la I Olimpíada d'Estudis 

Francesos que se celebrarà el dia 15 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE L’OLIMPÍADA 
 

 

 

 

 

1. PARTICIPANTS 

 

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

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

o privats) de la província d'Alacant. 

b) La participació́ serà individual.  

 

 

OBJETIUS 

L'Olimpíada té com a principal objectiu promoure la llengua francesa i despertar el 

major interès del seu aprenentatge entre l'alumnat. 

Els objectius específics són els següents: 

 Avaluar la comprensió general de les idees principals d'un discurs oral i escrit 

 Verificar els coneixements lèxics i morfosintàctics de l'alumnat. 

 Avaluar la coherència i la cohesió de l'expressió escrita de l'alumnat. 

 



 
 

2. INSCRIPCIÓ 

 

a) La participació en la I Olimpíada d’Estudis Francesos  se sol·licitarà on-line emplenant el 

formulari corresponent que apareix a la pàgina web de l’Olimpíada: 

https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-franceses.html. 

b) El termini d'inscripció serà del 08/01/2017 al 23/02/2018, tots dos inclosos. 

 

3. DESENVOLUPAMENT DE L’OLIMPÍADA 

 

a) La prova escrita, seguint els objectius esmentats anteriorment, tindrà com a finalitat 

comprovar el domini de la llengua francesa i constarà de 3 parts: comprensió oral, comprensió 

escrita i expressió escrita. 

b) El dia 15 de març, a les 10 hores començarà l'Olimpíada amb el programa següent: 

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

prova. 

 10:20. Part 1: comprensió oral (30 minuts). L'alumnat visionarà un vídeo de 5-6 

minuts aproximadament i contestarà a una sèrie de preguntes breus (3 punts). 

 10:55. Part 2: comprensió escrita (45 minuts). L’alumnat llegirà un text, de unes 200 

paraules, acompanyat d'un qüestionari que haurà de respondre per escrit en llengua 

francesa (3 punts).   

 11:40. DESCANS  

 12:10. Part 3: expressió escrita (45 minuts). L’alumnat redactarà un text en francès 

(entre 130-160 paraules) atenent el tema proposat i parant esment a la seva coherència 

i cohesió (4 punts). 

 13:00. Presentació del Grau d’Estudis Francesos: crèdits, estudis, eixides 

professionals, ampliació d’estudis a l'estranger, beques, màsters. 

 13:30. Clausura de l’Olimpíada 

 

 

https://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-franceses.html


 
 

4. COMISSIÓ ORGANITZADORA I AVALUADORA 

 

Coordinadors:  

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

 Montserrat Planelles Ivañez (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 

2018.   

 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 es propietat de la Universitat d’Alacant que pot cedir lliurement l’ús de les 

proves amb fins educatius, acadèmics o similars, així com en activitats 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 seva 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 donar a 

conèixer les seves activitats institucionals. 

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

gràfics que hi es realitzen seran propietat de la Universitat d'Alacant, que podrà usar 

lliurement aquest material en les seves 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 I TUTORES I ESTUDIANTS 

 

 El professorat que acompanya l’alumnat rebrà un certificat per part de la Universitat 

d’Alacant per la seua assistència, ajuda i participació.  

 L’alumnat que participe rebrà un certificat acreditatiu de la seua participació. 

 

8. PREMIS 

 

 1r premi: 250€ 

 2n premi: 200€ 

 3r premi: 150€ 

 

 

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

val es podrà canviar fins el 30/10/2018). 

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

d'estudiants presentats (no en funció dels inscrits). 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 accèssits 

Entre 41-50 presentats: 3 accèssits 

… i així successivament 

 Els premis que concedeix la Universitat són individuals i no se admetran empats 

ni premis grupals. 

 L’Ambaixada de França i l’Institut Français en Espanya donaran obsequis de material 

escolar a tot l’alumnat que participe. 



 
 El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres d’Alacant lliurarà al 

centre del o l’estudiant que obtinga el primer premi un val de 60 € en llibres. 

 

 

9. ACTE INSTITUCIONAL DE LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis es realitzarà en un acte conjunt amb totes les Olimpíades celebrades a 

la Universitat d’Alacant el dia que determine el Vicerectorat d’Estudiants i que serà 

convenientment comunicat.  

10. COL·LABOREN 

 


