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Iª OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA – COMUNITAT VALENCIANA 
 

A partir del que disposa el conveni de col·laboració entre la Universitat d’ Alacant i 

el Col·legi de Geògrafs de la Comunitat Valenciana, es realitza la convocatoria de 

la Iª Olimpíada de Geografia, de carácter autonòmic, que tindrà lloc el divendres 

8 de maig de 2009 a les 10:00 hores, a la Universitat d’Alacant 

 

 

BASES 

 

1. Poden participar a la Iª Olimpíada de Geografia tot l’alumnat matriculat del 

segon curs de batxillerat que cursi l’assignatura Geografia a qualsevol centre 

públic, concertat o privat de la Comunitat Valenciana. 

 

2. El nombre màxim de participants és de set per centre. 

 

3. L’alumnat que es presenti haurà de ser avalat per un professor del seu 

centre d’ensenyament, que actuarà com a tutor i tindrà la funció de motivar 

i preparar l’alumnat. 

 

4. Les proves constaran de preguntes d’opció múltiple. La prova tendrà una 

durada aproximada d’una hora. 

 

5. El programa de continguts és el mateix que el temari de selectivitat i, en tot 

cas, en aspectos que hi estan vinculats. 

 

6. Els premis es distribuiran de la manera següent: 

a. Premis per a l’alumnat(*): 

• PRIMER PREMI: 

o Diploma acreditatiu. 

o Bossa d’estudi per a la matrícula gratuïta pel primer curs de la 

Llicenciatura de Geografia per al curs 2009-2010. 
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o Bonus de estància de 2 nits per a 2 persones als establimient 

sde Xàbia o Mojácar de la xarxa de  Paradores de Turismo (a 

triar dates en funció de la disponibilitat). 

o Compte bancari en el Banc Sabadell amb 300 euros. 

o Llibres per gentilesa de la Universitat d’Alacant i el Col·legi de 

Geògrafs de la Comunitat Valenciana. 

• SEGON PREMI: 

o Diploma acreditatiu. 

o Bonus de estància de 2 nits per a 2 persones als establiments 

de Xàbia o Mojácar de la xarxa de  Paradores de Turismo (en 

l’establiment que no trie el primer premi, a triar dates en funció 

de la disponibilitat). 

o Compte bancari en el Banc Sabadell amb 200 euros. 

o Llibres per gentilesa de la Universitat d’Alacant i el Col·legi de 

Geògrafs de la Comunitat Valenciana. 

• TERCER PREMI: 

o Diploma acreditatiu. 

o Compte bancari en el Banc Sabadell amb 100 euros. 

o Llibres per gentilesa de la Universitat d’Alacant i el Col·legi de 

Geògrafs de la Comunitat Valenciana. 

 
(*) En cas d’empat per al 1r premi es farà un sorteig, i un alumne serà el guanyador i 

l’altre obtendrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon lloc, també hi haurà un 

sorteig i, un alumne obtendrà el segon lloc i l’altre el 3r premi. En cas d’empat per al 

tercer premi, es repartirà la quantia del premi. 

 

b. Premis per als centres: els tres centres que obtinguen millors 

qualificacions (mitjana de les puntuacions dels tres millors alumnes, per 

optar al premi es requereix un mínim de tres participants per centre): 

• Diploma acreditatiu. 

• Llibres per gentilesa de l’Universitat d’Alacant i el Col·legi de 

Geògrafs  de la Comunitat Valenciana 

 

c. Obsequi per a tot l’alumnat participant. 
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7. Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’imprès de sol·licitud que 

trobareu a la pàgina WEB del Col·legi de Geògrafs de la Comunitat 

Valenciana, i es pot enviar, fins al dia 5 de maig, per correu electrònic a 

olimpiadescv@geografos.org. La inscripció la farà el tutor, i farà constar les 

següents dades: 

• Centre 

• Dirección postal i localitat 

• Correu electrònic 

• Relació d’alumnes participants (màxim de 7 per centre): especificant 

els seus noms, cognoms i DNI 

 

8. El tribunal La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

9. Les proves es celebraràn al Campus de Sant Vicent, Edicifi de Lletres III, Saló 

de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

10. estarà format pels membres següents: 

• Presidència: Antonio Prieto Cerdán, president del Col·legi de Geògrafs 

d’Espanya. 

• Secretaria: José Ramón Valero Escandell, departament de Geografia 

Humana, responsable de Selectivitat per a Geografia a la Universitat 

d’Alacant 

• Vocals: 

o Antonio Martínez Puche, departament de Geografia Humana, 

Vicedegà d’Alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

o Jorge Olcina Cantos, departament d’Análisis Geogràfica 

Regional i Geografia Física, Vicedegà de Relacions Institucionals 

de la Facultat de Filosofia i Lletres 

o Ascensión Padilla Blanco, departament d’Análisis Geogràfica 

Regional i Geografia Física, Vocal del Col·legi de Geógrafs de la 

Comunitat Valenciana. 
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o Carmen Tortosa Ricote, Tresorera del Col·legi de Geògrafs de 

la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

HORARI DE LA JORNADA: divendres 8 de maig 

 

• 10:00 h. Presentació de l’acte. 

• 10:30 h. Inici de la prova (durada aproximada d’una hora) 

• 11:30 h. Presentació dels estudis de Geografia: crèdits, estudis, eixides 

laborals, ampliació d’estudis a l’estranger, beques, masters. 

• 12:00 h. L’organització convida a esmorzar a totes les persones participants. 

 

 

ORGANITZACIÓ 

 

• Col·legi de Geògrafs, Delegació Territorial de la Comunitat Valenciana 

• Universitat d’Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

 

PATROCINADORS 

 

• Col·legi de Geògrafs, Delegació Territorial de la Comunitat Valenciana 

• Universitat d’Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres. 

• Paradores de Turismo, S.A. 

 

 


