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OBJECTIU: 
L'objectiu fonamental és estimular l'estudi de les Llengües Clàssiques i la seua 
cultura entre les i els joves, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de 
punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la universitat. 
 
PARTICIPANTS: 
Podrà participar en l'Olimpíada de Llengües Clàssiques tot l'alumnat de centres 
d'ensenyament de la província d'Alacant matriculat durant el curs 2015-2016 en les 
assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de Batxillerat. La participació és individual. 
 
TEMARI: 
La matèria objecte de la prova inclourà el programa de les assignatures de Llatí i 
Grec de 1er i 2n de Batxillerat (DOCV del 15.07.2008) 
 
TIPUS DE PROVA: 
La prova se celebrarà el divendres 22 d'abril de 2016. 
Començarà a les 10h., tindrà una durada de dues hores i mitja i constarà de dues 
parts amb un descans de vint minuts entre proves: 
a) La primera part (45 minuts) constarà de 40 preguntes de tipus test sobre 
qüestions culturals, literàries i històriques, tant de Grec com de Llatí, a partir del 
temari anteriorment citat. Algunes preguntes d'aquesta part versaran sobre una 
obra grega (Antígona de Sòfocles) i una obra llatina (llibre II de l’Eneida de Virgili). 
b) La segona part (105 minuts) constarà de 40 preguntes relatives a la comprensió, 
traducció i interpretació de dos textos, un de grec i un altre llatí. En aquesta part, 
podrà utilitzar-se el diccionari de Llatí i Grec. 
Les i els participants podran fer tots dos textos o només un d’ells. En aquest segon 
cas, només podran optar al premi de “Llengua grega” o “Llengua llatina” que atorga 
la Delegació Alacantina de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics (SEEC). 
En finalitzar la prova, en un breu acte institucional tots els y les participants rebran 
un diploma i un obsequi de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA i de la 
Delegació Alacantina de la SEEC. 
 
COMISSIÓ ORGANITZADORA I AVALUADORA: 
Coordinadores: Mª Paz López Martínez (Professora de l'Àrea Filologia grega de la 
UA) i Mª Carmen Puche López (Professora de l'Àrea de Filologia llatina de la UA). 
Membres de la Junta Directiva de la SEEC d'Alacant. 
Aquesta Comissió elaborarà i avaluarà la prova, qualificarà els exercicis i 
determinarà els i les guanyadores de l'Olimpíada de Llengües Clàssiques d'Alacant 
2016. Quedaran exclosos del procés d'elaboració de la prova els membres de la 
Comissió que presenten alumnes al concurs. 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 
L'Olimpíada és propietat de la Delegació Alacantina de la SEEC, que cedeix 
lliurement l'ús de les proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així 
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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. A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos etc.), les proves, concursos i altres 
activitats de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de la seu on tinga lloc 
l'acte corresponent o, en defecte d'açò, segons els criteris de la Delegació 
Alacantina de la SEEC. 
b. L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els reportatges 
gràfics que en ell es realitzen seran propietat de la institució que l’organitza i de la 
Delegació Alacantina de la SEEC, que podran usar lliurement aquest material en 
les seues publicacions, webs, etc. 
c. La inscripció i participació en l'Olimpíada de Llengües Clàssiques implica 
expressament l'acceptació d'aquesta condició per part de les i els participants. 
 
RESULTATS I LLIURAMENT DE PREMIS: 
Els resultats de la prova seran enviats a la Facultat el dia 26 d'abril i el lliurament 
oficial de premis tindrà lloc el 6 de maig de 2016 en lloc i hora que es comunicarà 
amb antelació a les persones premiades. 
 
PREMIS: 
Es lliuraran tres premis: 

1º) 250 € 
2º) 200 € 
3º) 150 € 

Accèssits: el nombre de accèssits es calcularà atenent al nombre de participants. 
Es concedirà un accèssit per cada fracció de 10 que supere els 20 participants. El 
premi que rebran els accèssits serà un val de 30 € canviable en la Llibreria 
Compàs de la UA. El termini per a fer efectiu aquest val serà el 30 d'octubre de 
2016. 
A més dels premis que concedeix la UA, la Delegació Alacantina de la SEEC 
atorgarà un premi especial de 60€ al millor exercici de “Llengua grega” i un altre al 
millor exercici de “Llengua llatina”. 
 
TUTORS I TUTORES: 
El professorat acompanyant rebrà un certificat de 20 hores per part de la 
Universitat d'Alacant per la seua assistència, ajuda i participació. 
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