FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
Departament de Botànica i Geologia

X OLIMPÍADA DE GEOLOGIA DE VALÈNCIA
GEOLVAL 2019
OBJECTIUS
-

Estimular l’interès pel coneixement de les Ciències Geològiques entre els joves.
Premiar l’esforç i l’excel∙lència acadèmica.
Divulgar la Geologia i servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la
Universitat.

PARTICIPANTS
Podran participar en l’Olimpíada de Geologia de València (GEOLVAL 2019) tots els alumnes de
centres d’ensenyament de la província de València, matriculats en batxillerat o 4t curs d'ESO
(ATENCIÓ: veure apartat AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS/ES), durant el
curs 2018‐2019, que no hagen complit 19 anys abans de l'1 de juliol de 2019. Es podrà
presentar un màxim de 10 estudiants per centre.
No podran participar els guanyadors d'edicions anteriors a aquesta fase territorial de
l'olimpíada, o aquells que han substituït els guanyadors per a representar a València en la Fase
Nacional; aquesta restricció no s'aplicarà si hagueren guanyat en l'edició anterior sent
alumne/a de 4t d'ESO (veure apartat AJUDES A L’ESTUDI).
Els tres o quatre primers classificats (depenent del nombre d’inscrits) participaran en la Fase
Nacional en Càceres, el 30 de març de 2019, i si hi guanyen, participaran en la Fase
Internacional, que tindrà lloc en Daegu (Corea del Sud) en agost‐setembre de 2019.
INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es realitzaran del 3 al 20 de desembre 2018 a través de la web
(http://www.uv.es/incorporaciouv/).
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ:
Divendres 25 de gener de 2019. La presentació es realitzarà a la Sala Charles Darwin de
l’Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot, la prova teòrica al mateix saló i a l’Aula‐
Seminari de Geologia, i la prova pràctica es farà als laboratoris de l’edifici A de la Facultat de
Ciències Biològiques.
CONTINGUT I PROVES:
Hi haurà una prova teòrica (50 preguntes tipus test) relacionada amb els continguts de
Geologia de 1r de Batxillerat, i una prova pràctica d’identificació de minerals, roques i fòssils
(12 mostres de mà) on s'inclourà també una interpretació d'un paisatge geològic o d’un
esquema geològic (perfil) simple.
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AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADOR/ES
Els/les tres o quatre primers/es classificats/des representaran a la Província de València en la
Fase Nacional de l’Olimpíada i tindran pagades les depeses del viatge, allotjament i
manutenció.
Els o les quatre primers/es estudiants/es que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran
una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el
cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau
en un centre propi de la Universitat de València.
Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els
dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una
o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi
per a una única titulació de la Universitat de València.
En cas que el/la guanyador/a estiga en 4t de l'ESO, i donada la limitació en la validesa de
l’ajuda de 1.000 € (dos anys), no té sentit concedir‐li‐ho, però sí el reconeixement d'haver
guanyat l'olimpíada, així com el dret a representar a València en la Fase Nacional. D'altra
banda, en aquest cas sí que pot tornar a presentar‐se a l'olimpíada en les edicions següents
com a alumne de batxillerat, i si torna a guanyar, podrà gaudir de l’ajuda en metàl∙lic.
Els/les quatre següents classificats/des (llocs 5é a 8é) tindran una Menció Especial, per la seua
bona classificació en la fase territorial de l’Olimpíada.
COMISIÓ ORGANITZADORA I AVALUADORA:
Coordinadors:
-

Prof. Miguel V. Pardo Alonso. Dpt. de Botànica i Geologia de la Facultat de Ciències
Biològiques. Universitat de València.

-

Prof. Vicenta Vidal Oller. Professora de Batxillerat i membre de l'Associació Espanyola
per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT)

Membres de la Comisió Avaluadora:
-

Pau Renard Álvarez. Professor de Batxillerat

-

Iluminada Escaja Gil. Professora de Batxillerat

-

Alícia Giner Baixauli. Professora de Batxillerat

-

Juan Chirivella Martorell. Professor de Batxillerat

-

Juan Miguel Casanova Honrubia. Professor de Batxillerat

MÉS INFORMACIÓ:
-

Miguel V. Pardo Alonso. Miguel.V.Pardo@uv.es
Vicenta Vidal Oller. vvidal@aepect.org

http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm
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CALENDARI:





Inscripció: del 3 al 20 de desembre de 2018
Realització de la prova: Divendres 25 de gener de 2019
Selecció de finalistes i publicació de resultats: Divendres 1 de febrer de 2019.
Acte de lliurament de premis de l’Olimpíada de Geologia de València 2019: Per
determinar, conjuntament amb els de l’Olimpíada de Biologia.
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