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IV OLIMPÍADA D'HISTÒRIA 

“FEM HISTÒRIA” 
 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant realitza una nova 
convocatòria per a la celebració de la IV Olimpíada d'Història que¸ com les 
anteriors, tindrà un caràcter provincial i se celebrarà el dimecres, 26 de març de 
2014, a les 10:30 h. 
 

OBJECTIUS: 
 
- Promoure i desenvolupar l'interès de l'alumnat de Batxiller 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 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 secundari i la 
Universitat d'Alacant per a junts recolzar, fomentar i col·laborar amb les tasques 
formatives del professorat. 
 
- Fomentar el coneixement de la Història i la seua implicació en els reptes de la 
societat actual, proposant nous camps professionals d'expansió en els quals 
historiadores i historiadors puguen desenvolupar els seus sabers. 
 

BASES DE LA IV OLIMPÍADA D'HISTÒRIA: 
 
- Pot participar l'alumnat de 2n curs de batxillerat de qualsevol centre públic, 
concertat o privat de la província d'Alacant. 
 
 
- La participació serà individual, tutoritzada per un/a docent responsable del 
treball que es presenta. 
 
- El nombre màxim d'estudiants participants per centre serà de dos. 
 
 
- El tema sobre el qual es presentaran a concurs les iniciatives en aquesta IV 
Olimpíada d'Història serà: 
 

La Prehistòria en la Península Ibèrica 
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- Els treballs hauran de versar sobre un assumpte concret referent a l'època 
prehistòrica en la nostra península. 
 
- Podran presentar-se en qualsevol format (vídeo, àudio, power point, treball 
escrit, panell expositiu…) 
 
- Els/as participants hauran d'adjuntar el seu treball en forma de fitxer electrònic 
al formulari d'inscripció. Quan, per la naturalesa del treball, no siga possible 
enviar-ho a través del formulari d'inscripció, es farà arribar a les oficines de 
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres fins al dia 28 de febrer de 2014. 
(Deganat Faculteu de Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant, Apartat 99, 
03090 Alacant) 
 
 

DESENVOLUPAMENT: 
 
- A partir del 3 de març es formarà un tribunal que agrupe membres de tots els 
àmbits implicats (secundària, universitat i –si escau- entitats col·laboradores). 
S'encarregarà de seleccionar les cinc millors aportacions. Només aquests 
treballs acudiran a les IV Olimpíades d'Història i d'ells eixiran els tres projectes 
guanyadors. La publicació dels cinc triats per a passar a la fase final es farà 
pública en la web de la facultat abans del 17 de març. 
 
- Per a la valoració d'aquests cinc treballs es tindran en compte els següents 
criteris: 
 
- Adequació al tema proposat. 
- Fonts històriques utilitzades (documentació històrica, estadístiques, material 
gràfic, museus…) 
- Innovació en la proposta realitzada. 
- Capacitat de síntesi. 
- Qualitat explicativa. 
- Relació de fets passats amb situacions presents. 
 
 
- La IV Olimpíada d'Història de la Província d'Alacant se celebrarà el dimecres 
26 de març de 2014 en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres (Edifici 
B) de la Universitat d'Alacant a les 10:30 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 açò, 
cada estudiant disposarà de 10 minuts. Serà necessari informe amb antelació 
del tipus de suport que necessita per a la seua exposició oral. (PowerPoint, 
Imatges, Vídeos…) 
- Pausa 
- Proclamació dels resultats. 
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INSCRIPCIÓ: 
 
- La participació en la IV Olimpíada d'Història de la província d'Alacant se 
sol·licitarà on-line emplenant el formulari que apareix en la pàgina web de 
l'Olimpíada. El termini d'inscripció serà del 13/01/2014 al 28/02/2014. 
 

PREMIS: 
 
- El tribunal vetlarà perquè tots els projectes que presenten els grups s’adeqüen 
al tema proposat i als objectius de la IV Olimpíada d'Història, qualificarà els 
treballs presentats, determinarà els premis i la seua fallada serà inapel·lable. 
 
- Els/as participants que obtinguen millor nota optaran a tres premis: 
 
 
- Primer premi: 
 

- Diploma acreditatiu per a l'alumnat participant. 
- Certificat per al tutor/a reconeixent la seua labor en la innovació 
educativa expedit pel Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA 
equivalent a 20 hores. 
- 250 € 

 
- Segon premi: 
 

- Diploma acreditatiu per a l'alumne/a participant. 
- Certificat per al tutor/a reconeixent la seua labor en la innovació 
educativa expedit pel Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA 
equivalent a 20 hores. 
- 200 €. 

 
 
- Tercer premi: 
 

- Diploma acreditatiu per a l'alumne/a participant. 
- Certificat per al tutor/a reconeixent la seua labor en la innovació 
educativa expedit pel Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA 
equivalent a 20 hores. 
- 150 €. 

 
- No es contempla la possibilitat d'empat. 
- El lliurament dels premis en metàl·lic i diplomes es realitzarà el dia 9 de maig 
de 2014 en una cerimònia a celebrar a les 12 hores en el Saló de Graus de 
l'Aulari II. 
 
 
 
 
- Tots els treballs presentats, tant en la fase inicial com en la final rebran: 

- Diploma acreditatiu per a l'alumne/a participant. 
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- Certificat per al tutor/a reconeixent la seua labor en la innovació 
educativa expedit pel Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA 
equivalent a 20 hores. 

 
 
- Els centres que hi participen rebran també un certificat acreditatiu, a més 
de la cobertura en premsa i digital que de l'esdeveniment es desprenga. 
 
- 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, 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. 
 
 
- A l'efecte d'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. 
 
- 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 
que 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. 
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Inmaculada Fernández Arrillaga     Felipe Sigüenza Tarí 
Directora        Coordinador 
Vicedegana d'Alumnat, 
Polítiques d'igualtat i espais     IES Dr. Balmis 
 
 
 
 
 


