II OLIMPÍADA D’HISTÒRIA

II OLIMPÍADA D’HISTÒRIA
“FEM HISTÒRIA”
Amb els objectius que ens vam marcar el curs passat de realitzar anualment
una Olimpíada d'Història, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
d'Alacant, juntament amb l'Arxiu de la Democràcia, el Centre d'Estudis de la
Dona i l’Observatori de la Dona, convoquen la II Olimpíada d'Història, que
tindrà un caràcter provincial i se durà a terme el divendres 23 de març de 2012,
a partir de les 10.00 h.

OBJECTIUS:
- Promoure i desenvolupar l'interès de l'alumnat de batxillerat per la història.
- Reconèixer els docents que fomenten iniciatives noves en aquesta matèria,
per a donar a conèixer les seues idees i premiar-les.
- Donar suport al desenvolupament d'habilitats transversals de comunicació oral
i escrita, sentit crític i capacitat per a treballar en equip de l’alumnat de batxiller,
que els siguen útils com a eines de suport per a abordar amb major confiança
els estudis de batxillerat i, posteriorment, els universitaris.
- Estrènyer les relacions entre els centres d'ensenyament de secundària i la
Universitat d'Alacant, per a donar-los suport, fomentar-hi i col·laborar en les
tasques formatives del professorat.
- Fomentar el coneixement de la història i la seua implicació en els reptes de la
societat actual i proposar nous camps professionals d'expansió, en els quals
historiadores i historiadors puguen desenvolupar els seus sabers.
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BASES de la II Olimpíada d'Història
- Pot participar-hi l'alumnat de 2n curs de batxillerat de qualsevol
centre públic, concertat o privat de la província d'Alacant.
- La participació serà individual, tutoritzada
responsable del treball que es presenta.

per

un

docent

- El nombre màxim d'estudiants participants per centre és dos
- El tema sobre el qual es presentaran a concurs les iniciatives en
aquesta II Olimpíada d'Història serà:
La dona en la II República Espanyola (1931-1936)
- Els treballs poden presentar-se en qualsevol format (vídeo,
àudio, power point, treball escrit, entrevista, panell expositiu, etc.)
- Els i les participants han d'adjuntar el seu treball, en forma de
fitxer electrònic, al formulari d'inscripció. Si això no és possible,
s’ha de fer arribar a les oficines de Deganat de la Facultat de
Filosofia i Lletres abans del dia 2 de març de 2012. (Deganat
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant, Apartat 99,
03090 Alacant)

DESENVOLUPAMENT:
- A partir del 2 de març es formarà un tribunal, integrat per un
representant de cadascuna de les entitats col·laboradores, que
seleccionarà les cinc millors aportacions. Només aquests treballs
acudiran a les II Olimpíades d'Història i d'ells eixiran els tres
projectes guanyadors.
- Per a la valoració d'aquests cinc treballs es tindrà en compte els
següents criteris:
-Adequació al tema proposat.
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-Fonts històriques utilitzades (documentació històrica, fonts
orals, estadístiques, material gràfic, etc.)
-Innovació en la proposta realitzada.
-Capacitat de síntesi.
-Qualitat explicativa.
-Relació de fets passats amb situacions presents.

- La II Olimpíada d'Història de la Província d'Alacant tindrà lloc el
divendres 23 de març de 2012 a l'aula magna de la Facultat de
Filosofia i Lletres (edifici B) de la Universitat d'Alacant a les
10.00 hores, amb el següent programa d'activitats:
- Obertura acadèmica de l'acte.
- Inici de la prova:
- Presentació, per part de l'alumnat dels cinc treballs
seleccionats. Per a això, cada estudiant disposarà de 10
minuts
- Caldrà informar amb antelació del tipus de suport que
requerit per a l’exposició oral (power point, imatges,
vídeos, etc.)
- Pausa
- Proclamació dels resultats.

INSCRIPCIÓ
- La participació en la II Olimpíada d'Història se sol·licitarà en
línia, emplenant el formulari que apareix en la pàgina web de
l'Olimpíada.

PREMIS:
- El tribunal vetlarà perquè tots els projectes que presenten els
grups s'adeqüen al tema proposat i als objectius de la II Olimpíada
d'Història, qualificarà els treballs presentats i determinarà els
premis. La seua decisió serà inapel·lable.
- Els i les participants que obtinguen millor nota optaran a tres
premis:
3

II OLIMPÍADA D’HISTÒRIA

- Primer premi:
- Diploma acreditatiu per a l'alumne o alumna.
- Certificat per al tutor o tutora, en què se’n reconeix el
treball en la innovació educativa, expedit pel degà de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UA (equivalent a 20
hores).
- 200 €

- Segon premi:
- Diploma acreditatiu per a l'alumne o alumna.
- Certificat per al tutor o tutora, en què se’n reconeix el
treball en la innovació educativa, expedit pel degà de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UA (equivalent a 20
hores).
- 150 €.

- Tercer premi :
- Diploma acreditatiu per a l'alumne o alumna.
- Certificat per al tutor o tutora, en què se’n reconeix el
treball en la innovació educativa, expedit pel degà de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la UA (equivalent a 20
hores).
- 100 €.

- No hi ha possibilitat d'empat.
- El lliurament dels premis en metàl·lic i diplomes es realitzarà el 4
de maig de 2012, en una cerimònia la programació de la qual serà
publicada pel Vicerectorat d'Alumnat.
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- Tots els treballs presentats, tant en la fase inicial com en la
final, rebran:
Diploma acreditatiu per a l'alumne o alumna.
Certificat per al tutor o tutora, en què se’n reconeix el treball
en la innovació educativa (equivalent a 20 hores).
- Els centres que participen rebran també un certificat
acreditatiu, a més de la cobertura en premsa i digital que se’n
derive.

- La relació amb els participants, tutors i centres de procedència
que hagen participat i els premiats es farà pública en la pàgina
web de la Facultat de Filosofia i Lletres.

- 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.

Propietat intel·lectual i drets d'imatge:

- L'Olimpíada d'Història és propietat de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat d'Alacant, que cedeix 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 ha de citar-se’n la procedència.

- Pel que fa a les imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves,
concursos i altres activitats de l'Olimpíada d'Història seran
tractades segons les normes de la Universitat d'Alacant.
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- L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els
reportatges gràfics que es realitzen seran propietat de la Facultat
de Filosofia i Lletres, la qual podrà 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 per part
dels concursants afectats.

Inmaculada Fernández Arrillaga
Directora

Felipe Sigüenza Tarí
Coordinador

Vicedegana d'Alumnat,
Polítiques d'Igualtat i Espais

IES Dr. Balmis
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