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I 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 I Olimpíada de 
Llengua Espanyola que es durà a terme el divendres 30 de març de 2012.  
 
OBJECTIUS  
L'Olimpíada té l’objectiu general de promoure l'ús correcte de la llengua 
espanyola com a part de la formació acadèmica integral, per a la qual cosa 
planteja aquests objectius específics:  
 
a) Que es conega i aplique la normativa ortogràfica de l'espanyol sobre lletres, 
paraules, titlles i puntuació.  
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 diversos 
registres amb especial atenció al registre formal.  
 
BASES  
a) La participació en l’Olimpíada està l'alumnat de batxillerat de qualsevol 
centre públic, concertat o privat de les comarques d'Alacant.  
b) La participació ha de ser individual.  
c) El nombre màxim de participants per centre serà dos.  
 
DESENVOLUPAMENT  
El 30 de març, a les 11 h i a la sala Aifos (edifici C de la Facultat de Filosofia i 
Lletres), es farà una prova que, d’acord amb els objectius, té l’objectiu de 
comprovar el domini de l'ortografia (grafies, titlles, puntuació), el lèxic i la 
gramàtica (verbs irregulars, parònims, preposicions, concordances, adequació 
de paraules al context, etc.).  
 
La prova pot incloure un dictat gravat, correcció d'enunciats amb errors 
gramaticals i ortogràfics, aplicació de normes d'accentuació a paraules 
concretes, selecció d'opcions lèxiques i gramaticals adequades o emplenar 
buits amb grafies o amb unitats lèxiques i gramaticals adequades.  
 
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 en la pàgina web de la Facultat i en la 
del Departament de Filologia Espanyola abans del 24 d'abril de 2012. En cas 
d'empat, es convocarà l'alumnat implicat a una prova de desempat  que tindrà 
lloc el 27 d'abril de 2012.  
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PREMIS  
Primer premi:  

- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  
- Certificat per al tutor o tutora expedit pel degà de la Facultat de Filosofia 

i Lletres de la Universitat d'Alacant.  
- 200 €  

 
Segon premi:  

- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  
- Certificat per al tutor o la tutora expedit pel degà de la Facultat de 

Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.  
- 150 €  

 
Tercer premi:  

- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  
- Certificat per al tutor o la tutora expedit pel degà de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.  
- 100 €  

 
Els centres i l'alumnat participant rebrà també un certificat acreditatiu de la 
participació.  
 
El lliurament dels premis en metàl·lic i dels diplomes es farà el 4 de maig de 
2012, en una cerimònia la programació de la qual serà publicada pel 
Vicerectorat d'Alumnat.  
 
Propietat intel·lectual i drets d'imatge:  
- A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, els concursos i la 
resta d’activitats de l'Olimpíada de Llengua Espanyola seran tractats segons les 
normes de la Universitat d'Alacant.  
 
- L'acte de lliurament de premis serà públic i els reportatges gràfics que s’hi 
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 de Llengua Espanyola implica 
expressament l'acceptació d'aquestes condicions i bases per part dels 
concursants afectats.  


