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VII OLIMPÍADA D'HISTÒRIA 

 

“FEM HISTORIA” 

 

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

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

Se celebrarà el divendres 10 de març de 2017. 

 

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. 

- Recolzar el desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral i escrita i sentit crític 

de les i els estudiants de Batxillerat que els servisquen com a eines de suport per 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: 

1. Està dirigida a l'alumnat de 1er curs de Batxillerat de qualsevol centre públic, concertat o 

privat de la província d'Alacant, però també podran participar estudiants de 2n curs de 

Batxillerat. 

2. Hi haurà dos tipus de participació no excloents: 

a) Individual. Cada centre podrà presentar els estudiants que desitge. 

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

3. Prova individual: 

Consistirà en un exercici test amb 50 preguntes d'opció múltiple, amb una durada màxima de 

50 minuts. Els i les participants hauran de portar llapis del núm. 2 i goma d'esborrar. 
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El temari d'aquesta prova serà el de l'assignatura “Historia del Món Contemporani”, de 

1er de Batxillerat. Els temes objecte de la prova tipus test seran els següents: L'Antic Règim; 

Les revolucions industrials; Revolucions liberals i nacionalisme; Els canvis socials i el 

moviment obrer; Les grans potències europees i les potències extra europees emergents; 

L'imperialisme;  La Primera Guerra Mundial. 

4. Prova en grup: 

 Consistirà en l'elaboració d'una redacció sobre El moviment sufragista. 

 El treball es realitzarà en la Facultat a partir de diversos materials que es facilitaran el dia 

de l'Olimpíada.  

 - El grup disposarà del següent material de suport: 1 document escrit, 1 document gràfic 

(una foto o un cartell) i 1 fragment de la pel·lícula "Sufragistes" (Sara Gavron, 2015).  

 - La redacció haurà d'explicar les característiques del moviment sufragista i comentar i 

relacionar el material de suport. Es valorarà especialment l'ús d'aquest últim. 

 - El grup podrà realitzar consultes, lliurement, en internet i de material imprés. I  

redactarà el treball en un Aula d'informàtica de la Facultat. 

 - La redacció tindrà una extensió màxima de 3 pàgines (tamany lletra 12 a 1,5 espais) i el 

grup disposarà de 2 hores de temps per a realitzar el treball. 

 - Per a qualsevol dubte sobre aquesta prova es podrà contactar amb: 

rafael.zurita@ua.es 

 

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

inscripció de les i els participants. 

 

6. El 10 de març de 2017 l'alumnat participant haurà d'acudir al lloc designat per l'organització 

de l'esdeveniment.  

 

7. Les proves seran corregides per un tribunal format per membres de l'àrea d'Història 

Contemporània de la Universitat d'Alacant. 

 

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

Lletres.   

 

rafael.zurita@ua.es
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PROGRAMA D'ACTIVITATS: 

9:00 hores El lloc figurarà amb antelació en la web de la Facultat: 

- Obertura de la jornada. 

- Prova individual tipus test. 

10:15 hores. Prova en grup.  

12.15 hores. Descans  

12:45 hores. Aula Magna, edifici B de la Facultat de Filosofia i Lletres 

- Presentació dels estudis d'Història: continguts, eixides laborals, ampliació d'estudis en 

l'estranger, beques, màsters. 

- Clausura de la jornada. 

A les 10:15, els alumnes que no participen en la prova en grup podran veure, juntament amb els 

seus tutors, la pel·lícula "1944" (Elmo Nüganen, 2016), que es projectarà en l'Aula Magna de la 

Facultat. S'adjunta breu sinopsi de la pel·lícula 

 

INSCRIPCIÓ: 

- La participació en la VII Olimpíada d'Història de la província d'Alacant se sol·licitarà on-line 

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

web de l'Olimpíada: 

(http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-historia.html).  

El termini d'inscripció serà del 09/01/2017 al 24/02/2017, tots dos inclusivament. 

 

PREMIS: 

- El tribunal vetlarà perquè tots els exercicis realitzats es adeqüen al tema proposat i als objectius 

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

resolució 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 €. 

https://s.ua.es/iaBF
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-historia.html
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Tercer premi: 150 €. 

No es contempla la possibilitat d'empat. 

 

Accèssits: Obsequi d'un val per valor de 30,00 € per a canviar per llibres en la llibreria Compàs 

de la Universitat. Hi haurà un accèssit per cada 10 estudiants participants i fracció (a partir de 20 

estudiants que s'hagen presentat a l'Olimpíada). 

-Premis grupals: 

S'atorgaran un total de tres premis. Cadascun d'aquests premis, que consistiran en un val de 100 

€ per a canviar per llibres, seran aportats per les següents entitats col·laboradores: 

• Premi Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. 

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

d'Alacant. 

• Premi Gremi de Llibreters Independents de les Comarques Alacantines. 

 

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

 

El lliurament dels premis tindrà lloc en una cerimònia. El  dia i la programació d'aquest acte serà 

publicada pel Vicerectorat d'Estudiants. 

 

Tots els participants rebran: 

- Estudiants: Diploma acreditatiu de participació 

- Tutores i tutors: Certificat reconeixent la seua labor 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 i drets d'imatge: 

L'Olimpíada d'Història és propietat de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Universitat 

d'Alacant. Les dades i imatges recaptats podran ser cedits, cas que fóra necessari, a aquells 

organismes o entitats el concurs de les quals calguera per a l'organització de les Olimpíades. En 

aquest sentit, se cedeix lliurement l'ús de les proves amb finalitats educatives, acadèmics o 

similars, així com en activitats que siguen sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En 



 
VII OLIMPÍADA D’HISTÒRIA “FEM HISTÒRIA” 

qualsevol ús públic haurà de citar-se la procedència. Els treballs presentats en l'Olimpíada 

d'Història seran tractats segons les normes de la Universitat d'Alacant. 

L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els reportatges gràfics que en ell es 

realitzen seran propietat de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Universitat d'Alacant, que 

podran usar lliurement aquest material en les seues publicacions gràfiques o virtuals. 

La inscripció i participació en l'Olimpíada d'Història implica expressament l'acceptació d'aquestes 

condicions i bases. 

 

 

Rafael Zurita Aldeguer: rafael.zurita@ua.es 

Director de la VII Olimpíada d'Història 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Universitat d'Alacant  

03690 – Sant Vicent (Alacant) 

 

Col·laboren:   

  

 

rafael.zurita@ua.es

