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Vª 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 convocatòria de la Vª Olimpíada de 

Geografia de la Comunitat Valenciana, província d’Alacant, que se celebrarà el divendres 22 de 

març de 2013 a les 10:00 hores, en la Universitat d'Alacant. 

 

BASES DE LA OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA 

 

1. Participants: 

a. Poden participar en la Vª Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana, província 

d'Alacant, tot l'alumnat matriculat del segon curs de batxillerat que curse l'assignatura de 

Geografia en qualsevol centre públic, concertat o privat de la província d'Alacant. 

b. La participació és individual. 

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

 

2. Inscripció: 

a. L'alumnat interessat a participar en la IVª Olimpíada de Geografia de la Comunitat 

Valenciana, província d'Alacant, ho sol·licitarà per escrit, emplenant íntegrament l'imprès 

d'inscripció que es troba en la pàgina web del Col·legi de (www.geografoscv.org). 

b. L'imprès d'inscripció s'enviarà per correu electrònic a olimpiadescv@geografos.org 

c. El termini límit per a la inscripció és el dia 8 de març de 2013, divendres. 

d. L'alumnat que es presente 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 a 

l'alumnat.  

e. La inscripció la realitzarà el tutor, i farà constar les següents dades: 

 Centre, direcció postal, localitat y correu electrònic . 

 Nom, cognoms i DNI del tutor responsable. 

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

seus noms, cognoms i DNI. 

 

3. Fase autonòmica : 

a. Desenvolupament : 

 La IVª Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana, província d'Alacant, se 

celebrarà el dia 16 de març de 2012, divendres, en l'Aula Magna de la Facultat de 
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Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, en horari de 10 a 13 hores, amb el 

següent programa d'activitats: 

o 10:00 h. Presentació de l’acte. 

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

o 10:30 h. Taller sobre l'ensenyament de la Geografia per als 

professors tutors.  

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

estudis, eixides laborals, ampliació d'estudis a l'estranger, beques, 

màsters. 

o 12:00 h. Lliurament de diplomes de participació i proclamació 

dels resultats.  

o 12:30 h. L'organització convida a esmorzar 

a totes les persones participants. 

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

en aspectes que estan vinculats. 

 Les proves constaran de 50 preguntes d'opció múltiple que podran 

incorporar gràfics,fotografies i cartografia. La prova tindrà una durada 

aproximada d'una hora. 

b. Tribunal: 

 Un Tribunal delegat pel col·legi de Geògrafs qualificarà els exercicis i proposarà als 

guanyadors, en nombre màxim de tres per cada Universitat.  

 En cas d'empat per al primer premi es farà un sorteig, i un alumne serà 

el guanyador i l'altre obtindrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon lloc, també hi 

haurà un sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l'altre el tercer premi. 

En cas d'empat per al tercer lloc, es repartirà la quantia del premi. La decisió del 

Tribunal serà inapel·lable. 

c. Premis: 

 Tot l'alumnat, professors tutors i els centres educatius participants rebran un 

diploma acreditatiu. 

 Els tres guanyadors rebrán diploma acreditatiu i els següents premis: 

o Primer premi: 250,00 € i obsequi. 

o Segon premi: 200,00 € i obsequi. 

o Tercer premi: 150,00 € i obsequi. 

o Accesits: 30,00 € i obsequi. (es concedrà un accesit inicial pels 

primers 21 participants i accesits successius per cada 10 participants). 
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 Els tres centres educatius que hagen obtingut millors qualificacions 

(mitjana de les puntuacions dels tres millors alumnes, per a optar al premi 

es requereix un mínim de tres participants per centre) rebran: diploma 

acreditatiu, certificat de reconeiximent i lot de llibres por gentilesa del del 

Col·legi de geògrafs  i els departaments universitaris de Geografia (Facultat de 

Filosofia i Lletres). 

 Tots els professors tutors rebran un certificat de reconeiximent per la seua 

participació amb l’acreditació de 20 hores per part de la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat d’Alacant, als efectes oficials. 

 L’entrega de premis es realitzarà en un acte conjunt amb totes les 

Olimpiades celebrades en la Universitat d’Alacant el dia 3 de maig de 2012, 

divendres. 

 

4. Fase estatal: 

a. Desenvolupament: 

 La fase estatal és la IVª Olimpíada de Geografia d'Espanya, que tindrà lloc els dies 

20 i 21 d'abril de 2013, dissabte i diumenge, a Madrid. 

 L'allotjament i manutenció dels participants en aquesta fase estatal durant la seua 

estada en la seu seleccionada correrà per compte de l'organització de la IVª 

Olimpíada de Geografia d'Espanya. 

 Els guanyadors de la primera fase adquireixen el compromís de participar 

en aquesta segona. 

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

en aspectes que estan vinculats.  

 Les proves constaran de 100 preguntes d'opció múltiple que podran 

incorporar gràfics,fotografies i cartografia. La prova tindrà una durada  

aproximada de dues hores. 

b. Tribunal de la fase estatal: 

 El Col·legi de Geògrafs designarà un Tribunal Especial que qualificarà els exercicis i 

proposarà la classificació de l'alumnat participant, d'acord amb els criteris de 

qualificació i desempat establits.  

 En cas d'empat per al primer premi es farà un sorteig, i un alumne serà 

el guanyador i l'altre obtindrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon lloc, també 

hi haurà un sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l'altre el tercer premi. 

En cas d'empat per al tercer lloc, es repartirà la quantia del premi. 

 La decisió del Tribunal serà inapel·lable. 
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c. Premis de la fase estatal: 

 Tot l'alumnat participant rebrà diploma acreditatiu i obsequi. 

 Els tres guanyadors rebran diploma acreditatiu i els següents premis : 

o Primer premi: Medalla d'Or i 600,00 € 

o Segon premi: Medalla d’Argent i 400,00 € 

o Tercer premi: Medalla de Bronze i 300,00 € 

 Els classificats entre els llocs 4º i 10º rebran diploma acreditatiu i  100,00 €. 

 

5. Llistes de premis :  

a.  La relació de participants que hagen obtingut premi es farà pública en la pàgina web 

del Col·legi de Geògrafs (www.geografos.org) i al blog oficial de la Olimpíada 

(http://olimpiadas.geografos.org). 

b. La inscripció i participació en l'Olimpíada implica l'acceptació de la publicació 

de les llistes de premis per part de tots els concursants afectats.  

 

6. Propietat  intel·lectual : 

L'Olimpíada és propietat del Col·legi de Geògrafs, el qual cedeix lliurement l'ús de les proves 

amb fins educatius, 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.  

 

7.  Drets d'imatge: 

a.  A l'efecte d'imatges (fotografies, *videos etc), les proves, concursos i altres activitats 

de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de la seu on tinga lloc l'acte 

corresponent o, en defecte d'això, segons els criteris del Col·legi de Geògrafs. 

b. L'acte de lliurament de premis serà sempre un  

acte públic i els reportatges gràfics que en ell es realitzen seran propietat de la institució 

que ho organitze i del Col·legi de Geògrafs, que podran 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 dels concursants afectats. 

 

8. Acceptació: 

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