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VIII OLIMPÍADA DE LLENGUA ESPANYOLA 

 

 
La Facultat de Filosofia i Lletres i el Departament de Filologia Espanyola, 
Lingüística General i Teoria de la Literatura convoquen la VIII Olimpíada de 
Llengua Espanyola que se celebrarà́ el dia 29 de març de 2019. 

 
OBJECTIUS 

 
L'Olimpíada té com a objectiu general promoure l'ús correcte de la llengua 
espanyola com a part de la formació acadèmica integral. Amb tal fi, planteja 
com a objectius específics: 

 
a) Que es conega i aplique la normativa ortogràfica de l’espanyol sobre 
lletres, paraules, titlles i puntuacions. 

 
b) Que es coneguen i apliquen normes gramaticals per a la construcció 
d'enunciats correctes. 

 
c) Que es desenvolupe el domini del lèxic i la seua adequació a diferents 
registres amb especial atenció al registre formal. 

 
BASES 

 

a) L'Olimpíada està oberta a la participació de l'alumnat de 1er o de 2n curs 
de Batxillerat de qualsevol centre públic, concertat o privat de la província 
d'Alacant. 

 
b) La participació serà́ individual. 

 

DESENVOLUPAMENT 
 

El dia 29 de març, a les 10 h, en el lloc que es confirmarà́ en la web de la 
Facultat, es realitzarà́ una prova que, de conformitat amb els objectius, tindrà 
per objecte comprovar el domini de l’ortografia (grafies, titlles, puntuació), així 
com el lèxic i la gramàtica (verbs irregulars, parònims, preposicions, 
concordances, adequació de paraules al context...) etc. 

 
La prova constarà de dues parts: 1) Una prova objectiva tipus test en la qual 
s'hauran de solucionar qüestions relatives a l’aplicació de normes 
d’accentuació, a paraules concretes, selecció́ d'opcions lèxiques i gramaticals 
adequades, emplenar buits amb grafies o amb unitats lèxiques i gramaticals 
adequades. 2) Una prova de correcció de textos amb errors gramaticals i 
ortogràfics.  
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Les proves seran corregides per un jurat integrat per tres docents del 
Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la 
Literatura. 
Els resultats es faran públics a la pàgina web de la Facultat i en la del 
Departament de Filologia Espanyola. 

 
PREMIS 

 
Primer premi: 

 
• Diploma acreditatiu del premi obtingut  

• 250 € 
 

Segon premi: 
 
 

• Diploma acreditatiu del premi obtingut  
• 200 € 

 
Tercer premi: 

 
 

• Diploma acreditatiu del premi obtingut  
• 150 € 

 
Accèssit: 

 
 

• Diploma acreditatiu del premi obtingut  

• Val de 30€ per a canviar per llibres en la llibreria Compàs de la 
Universitat (el val es podrà canviar fins al 30/10/2019) 

 
El nombre d’accèssit que es poden concedir es calcula en funció de la xifra 
d'estudiants presentats (no sobre el d'inscrits). Correspon un accèssit per cada 
fracció de 10 presentats sempre que el nombre de presentats siga superior a 
20. Exemple: 
 
Entre 0-20 presentats: 0 accèssit 
Entre 21-30 presentats: 1 accèssit 
Entre 31-40 presentats: 2 accèssit 
Entre 41-50 presentats: 3 accèssit 
… i així successivament FINS A UN MÀXIM DE 10 ACCÈSSIT 
 
 
Els centres i l'alumnat participants rebran també un certificat acreditatiu del seu 
participació. 
Els premis que concedeix la Universitat són individuals i no s'admetran empats 
ni premis grupals. 
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El lliurament dels premis en metàl·lic i dels diplomes es realitzarà́ en una 

cerimònia que la seua programació serà́ publicada pel Vicerectorat 

d'Estudiants.  

 

El Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de la Universitat d'Alacant es posarà en 

contacte amb les i els premiats per a sol·licitar la documentació necessària per 

a poder realitzar el pagament dels premis. 

 

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres d'Alacant i 

l'Associació Espejo de Alicante lliurarà a la o l’estudiant que obtinga el primer 

premi un val de 60 € per a llibres.  

 

Premi del diari INFORMACIÓ: 

El Diari INFORMACIÓ lliurarà un premi al millor exercici de correcció de textos. 

 

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 que 

siguen sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic haurà de 

citar-se la procedència. 

Drets d'imatge: 

a. 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 

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. 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. 

c. 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. 
 

 
Col·laboren: 

 

 
 
 


