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“FEM HISTÒRIA” 

 

 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant realitza una nova convocatòria per a la 

celebració de la XI Olimpíada d'Història que, com les anteriors, tindrà un caràcter provincial. Se 

celebrarà el divendres 12 de març de 2021 i serà completament online. 

 

OBJECTIUS 

 

 Promoure i desenvolupar l'interès de l'alumnat de Batxillerat per la Història. 

 Reconèixer l'esforç de la docència en el foment d'iniciatives noves en aquesta matèria, donant 

a conèixer les seues idees i premiant-les. 

 Donar suport al desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita i sentit 

crític dels i les estudiants de Batxillerat que els servisca com a eines de ajuda per a abordar 

amb major confiança els estudis de Batxillerat i, posteriorment, els universitaris. 

 Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament secundari i la Universitat d'Alacant 

per a col·laborar en les tasques formatives del professorat. 

 Fomentar la difusió de la Història i la seua utilitat davant els reptes de la societat actual, en 

proposar nous camps professionals per a historiadores i historiadors. 

 

BASES 

 

1ª. Està dirigida a l'alumnat dels cursos 1er i 2n de Batxillerat de qualsevol centre públic, concertat o 

privat de la província d'Alacant. Només podran participar alumnes que pertanguen a l'orientació 

d'Humanitats i Ciències Socials. 

2ª. Hi haurà dos tipus de participació no excloents: 

• a) Individual. Cada centre podrà presentar un màxim de 10 estudiants. 

• b) En grup. Cada centre podrà presentar un màxim de 2 grups formats per o 3 estudiants 

3ª. Prova individual: 

Tindrà una durada de 45 minuts i consistirà en un exercici escrit amb tres tipus de qüestions: 

• a) 30 preguntes de tipo test d'opció múltiple. 

• b) 3 preguntes test d'opció múltiple per a respondre després de la lectura comprensiva d'uns 

d'aquests quatre textos: "La Declaració d'Independència dels Estats Units" (1776); "La 

Declaració Universal dels Drets de l'Home i del Ciutadà" (1789)"; "Manifest de la Jove Itàlia" 

(1831); "Manifest inaugural de l'Associació Internacional de Treballadors" (1864). L'exercici 

presentarà només un d’aquests textos, seleccionat pel coordinador de l'Olimpíada. 

• c) 2 preguntes curtes. Aquestes seran corregides si a l'exercici test es produeix empat en els 

tres primers llocs. 

El temari d'aquesta prova serà el de l'assignatura “Historia del Món Contemporani”, de 1er de 

Batxillerat. Els temes objecte de la prova tipo test seran els següents: L'Antic Règim; Les revolucions 

industrials; Revolucions liberals i nacionalisme; Els canvis socials i el moviment obrer; 

L'imperialisme europeu, nord-americà i japonés (fins a 1914). 

4ª. Prova en grup: 

Consistirà en una escape room online sobre el tema "Els mites de la guerra de la Independència 

espanyola". 

• L'objectiu de l’escape room és mostrar, pel mitjà d’alguns exemples, algunes de les falsedats 
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històriques assumides popularment com a certes. 

• Cada grup haurà de resoldre els enigmes que es plantegen en el joc. 

• Cada grup disposarà de 2 hores i 30 minuts per a resoldre el joc. 

• La classificació de cada grup dependrà del temps emprat a eixir de l'escape room virtual. 

• Per a qualsevol dubte sobre les proves es podrà contactar amb: antonio.carrasco@gcloud.ua.es 

5ª. La participació de les i els alumnes serà tutoritzada per una o un docent que realitzarà la inscripció 

de les i els participants. 

6ª. El 12 de març de 2021 l'alumnat participant haurà d'acudir a la direcció de Google Meet que 

comunique l'organització de l'esdeveniment. 

7ª. Els resultats de l’escape room virtual de seran certificats pel coordinador de l'Olimpíada d'Història. 

8ª. El resultat de les proves es farà públic pel mitjà de la pàgina web de la Facultat de Filosofia i 

Lletres. 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 

9:00 hores. Obertura de la jornada. La URL figurarà amb antelació a la web de la Facultat. 

9:15 hores. Prova individual. 

10:15 hores. Prova en grup. Escape room virtual. 

12:45 hores. Presentació dels estudis d'Història (continguts, eixides laborals, ampliació d'estudis en 

l'estranger, beques, màsters) i cloenda de la jornada. 

 

INSCRIPCIÓ 

 

La participació en la XI Olimpíada d'Història de la província d'Alacant se sol·licitarà online 

emplenant el formulari corresponent (prova individual / prova en grup) que apareix a la pàgina web 

de l'Olimpíada: https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-d-historia.html. 

El termini d’inscripció del 7/01/2021 al 12/02/2021. 

 

PREMIS 

 

El coordinador vetlarà perquè tots els exercicis realitzats s’adeqüen al tema proposat i als objectius 

de la XI Olimpíada d'Història, qualificarà els exercicis realitzats, proclamarà els premis i la seua 

fallada serà inapel·lable. 

 

Premis individuals: 

Les tres participacions individuals que obtinguen millor nota en la prova test rebran els següents 

premis: 

• Primer premi: 250 €. 

• Segon premi: 200 €. 

• Tercer premi: 150 €. 

No es contempla la possibilitat d'empat. 

Accèssits: Obsequi d'un val per valor de 30 € per a canviar per llibres en la llibreria Compàs de la 

Universitat (el val es podrà canviar fins al 29/10/2021). Hi haurà un accèssit per cada 10 estudiants 

participants i fracció (a partir de 20 estudiants que s'hagen presentat a l'Olimpíada), amb un màxim 

de 10 accèssit 
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Premis als grups: 

S’atorgarà un total de cinc premis. Cada premi, que consistirà en un val per a canviar per llibres, serà 

aportat per les següents entitats col·laboradores: 

• 2 Premis de 100€ del Gremi de Llibreters Independents de les Comarques Alacantines. 

• 2 Premis de 60€ Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. 

• 1 Premi de 60€ Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 

d'Alacant. 

El coordinador podrà, si escau, declarar desert algun dels premis als grups. 

 

Entrega 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 permeten. 

Tots els participants rebran: 

• Estudiants: Diploma acreditatiu de participació. 

• Tutores i tutors: Certificat reconeixent la seua tasca en la innovació educativa expedit per la 

vicerectora d'Estudiants de la Universitat d'Alacant, equivalent a 20 hores. 

• Centres participants: Certificat acreditatiu. 

 

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. 

 

Drets d’imatge 

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 mena de suport o publicació que 

la Universitat d'Alacant produïsca, amb finalitats no lucratius, per a donar a conéixer les seues 

activitats institucionals. 

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. 

La inscripció i participació en l'Olimpíada implica expressament l'acceptació d'aquesta condició per 

part de les i els concursants afectats. 

 

Acceptació 

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

 

Antonio Carrasco Rodríguez 

antonio.carrasco@gcloud.ua.es 

Director de la XI Olimpíada d’Història 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Universitat d’Alacant 

03690 – San Vicent (Alacant) 
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Col·laboren: 

   

 


