
   

 

 

 

 

 
 
 
BASES DE L'OLIMPÍADA D'HISTÒRIA DE L'ART 
 
Objectiu: 
 
L'objectiu fonamental és estimular l'estudi de la història de l´art entre la joventut, premiar 
l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l’ensenyança secundària 
postobligatòria i la universitat. 
 
1. Participants:  
 
a. Poden participa-hi l´alumnat matriculat en el 2n curs de batxillerat, de qualsevol centre 
públic concertat o privat de la província d’Alacant durant el curs 2019-20, que curse 
l'assignatura d'història de l'art o fonaments de l’art.  
b. La participació és individual.  
 
2. Inscripció:  
 
a. El termini per a la inscripció serà del 7 de gener al 14 de febrer de 2020 
b. L´alumnat que es presente haurà de ser avalat per un membre del professorat del seu 
centre d'ensenyament que actuarà com a tutor o tutora i tindrà la funció de motivar i 
preparar l'alumnat.  
c. El tutor o tutora farà la inscripció, fent constar les següents dades:  
 • Centre, adreça postal, localitat i correu electrònic.  
 • Nom, cognoms i DNI del tutor o tutora responsable. 
 • Relació de l'alumnat participant: especificant els seus noms, cognoms, DNI, telèfon 
i adreça electrònica de contacte. 
 
3. Temari: 
 
Els continguts del programa de les assignatures d'Història de l'Art i de Fonaments d'Art de 
batxillerat que figuren respectivament en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel 
qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària 
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 
10.06.2015) 
  



   

 
 
4. Tipus de prova: 
 
 
 • La I Olimpíada d'Història de l'Art se celebrarà el dia 23 de març de 2020, dilluns, en 
horari de 10 a 13 hores, amb el següent programa d'activitats:  

. 10.00 h. Presentació de l'acte.  
  . 10.15 h. Crida de participants (amb presentació del DNI).  
  . 10.30 h. Inici de la primera part de la prova (duració de 45 minuts).  
  . 11.15 h. Descans.  
  . 11.45 h. Inici de la segona part de la prova (duració 30 minuts) 
  . 12.15 h. Xarrada sobre Història de l'Art i els estudis en la UA. 
  .13.00 h. Lliurament de diplomes de participació, proclamació de resultats i  
                            cloenda de l'acte.  
 • El programa de continguts és coincident amb el temari de 2n de batxillerat i, en tot 
cas, en aspectes que estiguen vinculats amb aquest temari.   
 • Les proves constaran de: 
                       - Primera part: 50 preguntes d'opció múltiple que podran incorporar   

  fotografies. Cada pregunta tindrà un valor d'1 punt.  
  . La prova tindrà una duració de 45 minuts.  
  . Les respostes errònies restaran 0,10 punts; les preguntes no   
    contestades no restaran. 
                      - Segona part: Realització d'un comentari tipus test, també d'opció   

  múltiple, sobre tres obres d'art. 
             . La prova tindrà una duració de 30 minuts. 
 
 
 
5. Comissió organitzadora i avaluadora: 
 
La comissió està composta pel professorat de l'àrea d'Història de l'Art del Departament 
d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant Fco. Javier Consuegra Panaligan, 
José Antonio Martínez Prades y Lourdes Navarro Ferrón. 
Aquesta Comissió elaborarà i avaluarà la prova, qualificarà els exercicis i determinarà les 
persones guanyadores de l'Olimpíada d'Història de l'Art 2020. Quedaran exclosos del procés 
d'elaboració de la prova els membres de la Comissió que presenten estudiants al concurs. 
 
 
 
6. Resultats i lliurament de premis: 
 
A la pàgina web de la Facultat es donaran a conèixer els resultats de la prova i es comunicarà 
la data, hora i lloc en què tindrà lloc el lliurament oficial de premis. 
 
  



   

 
PREMIS: 
 
Es lliuraran tres premis, sense que existisca possibilitat d'empat: 
1º) 250 € 
2º) 200 € 
3º) 150 € 
 
Accèssit: el nombre d’accèssits es calcularà atenent al nombre de participants Es concedirà 
un accèssit per cada fracció de 10 que supere el nombre de 20 participants, fins a un màxim 
de 10 accèssits. El premi que rebran els accèssits serà un val de 30 € per a llibres. El termini 
per a fer efectiu aquest val serà fins al 30 d'octubre de 2020. 
Els premis que concedeix la Universitat són individuals i no s'admetran empats ni premis 
grupals. En cas d'empat per al primer premi es realitzarà un sorteig, que determinarà la 
persona guanyadora i la que obtindrà el segon premi. El sorteig servirà també per a resoldre 
els empats que es puguen produir en la resta de llocs. 
 
A més dels premis que concedeix la UA, es concediran els següents premis:  
 

- El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres atorgarà un premi   
   consistent en un val de 60€ per a canviar per llibres que es lliurarà a la persona  
   que guanye el 1r premi de l'Olimpíada. 
 
Als millors exercicis de comentari d'obres artístiques (segona part de la prova): 
 

            -   El Museu de la Universitat (MUA) atorgarà un primer premi consistent    
                en un lot de llibres d'art i marxandatge del MUA valorat en 60 euros. 
            -   L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant (EASDA) atorgarà un segon premi      
                consistent en un val de 50 euros.  
 
 
7. Propietat Intel·lectual: 
 
L'Olimpíada és propietat de la Universitat d'Alacant, que pot cedir lliurement l'ús de les 
proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així com en activitats sense ànim 
de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic, haurà de citar-se la procedència. 
 
 
8. Drets d´imatge: 
 
a. La participació a l'Olimpíada comporta la cessió de la imatge de les persones 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. L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els reportatges gràfics que es 
realitzen seran propietat de la Universitat d'Alacant, que podran usar lliurement aquest 
material en les seues publicacions, webs, etc. 



   

c. La inscripció i participació a l'Olimpíada implica expressament l'acceptació d'aquesta 
condició. 

 
9. Acceptació: 
 
La inscripció a l'Olimpíada implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 
 
Tutors/es: 
 
El professorat acompanyant rebrà un certificat de 20 hores per part de la Universitat 
d'Alacant per la seua assistència, ajuda i participació. 

 
 

Col·laboren: 
 

 


