Departament de Geografia

XI OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA 2019
COMUNITAT VALENCIANA
OBJECTIUS
La XI Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana (províncies de València i
Castelló) perseguix fomentar l’interés dels alumnes per esta ciència, que es troba
estretament lligada al territori i que ens ajuda a conéixer i comprendre el món en
què vivim, tant el medi natural com les activitats humanes que es desenvolupen en
ell.
PARTICIPANTS
Poden participar en l’Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana (províncies
de València i Castelló) tot l’alumnat matriculat en segon any de batxillerat que
curse l’assignatura de Geografia en qualsevol centre públic, concertat o privat
d’ambdós províncies. El nombre màxim de participants és de quatre per centre.
La participació és individual.
COMISSIÓ ORGANITZADORA




Rafael Viruela Martínez. Director del Departament de Geografia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
Antonio Roig Chicote. Representant del Col·legi de Geògrafs de la Comunitat
Valenciana.
Alejandro Pérez Cueva. Professor del Departament de Geografia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es realitzaran del 31 de gener al 24 de febrer de 2019, a través
de la web (http://www.uv.es/incorporaciouv).
CALENDARI D’EXAMEN
L’examen es realitzarà el divendres 1 de març de 2019 de 9:30 a 14 hores en la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Els alumnes inscrits
seran convocats a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior.
Excepcionalment, es podrà modificar la data i hora si les circumstàncies així ho
aconsellen, i els centres seran informats oportunament.
TEMARI I CONTINGUTS
Es valorarà el grau de coneixement geogràfic general (físic i humà) del territori
espanyol i valencià, així com els continguts del programa de l’assignatura de
Geografia de batxillerat que figura en el Decret 102/2008 d’11 de juliol de 2008.
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TIPUS D’EXAMEN
La prova constarà de 50 preguntes tipus test d’opció múltiple, que podran
incorporar gràfics, fotografies i cartografia. Cada pregunta tindrà quatre opcions, de
les quals només una és la correcta. Cada error descompta 0,33 punts (una tercera
part dels encerts). Les preguntes no contestades no es tindran en compte.
La prova tindrà una duració aproximada d’una hora.
COMISSIÓ AVALUADORA
Serà l’encarregada de qualificar els exercicis i proposarà als guanyadors, en nombre
màxim de tres, sent els tres següents obsequiats amb una menció especial. En cas
d’empat, s’establirà l’orde per sorteig.




Rafael Viruela Martínez. Director del Departament de Geografia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
Antonio Roig Chicote. Representant del Col·legi de Geògrafs de la Comunitat
Valenciana.
Alejandro Pérez Cueva. Professor del Departament de Geografia de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

La fallada del Tribunal serà inapel·lable.
AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS/ES
Els o les estudiants 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.
Cada institució col·laboradora otorgarà el premi que determine.
Tots el alumnes i els centres educatius participants rebran diploma acreditatiu.
COL·LABORADORS




Col·legi Oficial de Geògrafs de la Comunitat Valenciana
Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la UV.
Delegació per a la Incorporació a la Universitat de València
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FASE NACIONAL
Depén exclusivament del Col·legi de Geògrafs, i la seua organització es pot
consultar el blog oficial de l’Olimpíada (http://geografos.org) i en la pàgina web del
Departament de Geografia de la Universitat de València (http://www.uv.es/depgeo)
DESENVOLUPAMENT
La Fase Nacional és la X Olimpíada de Geografia d’Espanya. Es desenvoluparà en
una data i lloc per determinar del mes d’abril de 2019.
L’allotjament i manutenció dels participants en esta fase estatal durant la seua
estada en la seu seleccionada correrà per compte de l’organització de la IX
Olimpíada de Geografia d’Espanya.
Els guanyadors de la primera fase adquirixen el compromís de participar en esta
segona.
El programa de continguts és el mateix que el temari de selectivitat i, en tot cas, en
aspectes que estan vinculats.
Les proves constaran de 100 preguntes d’opció múltiple que podran incorporar
gràfics, fotografies i cartografia. La prova tindrà una duració aproximada d’una hora
i mitja.
TRIBUNALS
El Col·legi de Geògrafs designarà un Tribunal Especial que qualificarà els exercicis i
proposarà la classificació de l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de
qualificació i desempat establits.
En cas d’empat per al primer premi es farà un sorteig, i un alumne serà el
guanyador i l’altre obtindrà el segon premi. El sorteig servirà també per a resoldre
els empats que puguen produir-se en altres llocs. La fallada del Tribunal serà
inapel·lable.
PREMIS


Tot l’alumnat participant rebrà diploma acreditatiu i obsequi.

Els tres guanyadors rebran diploma acreditatiu i els premis següents:




Primer premi: Medalla d’Or i 500,00 €
Segon premi: Medalla de Plata i 300,00 €
Tercer premi: Medalla de Bronze i 200,00 €

Els classificats entre els llocs 4t i 10é, ambdós inclosos, rebran diploma acreditatiu i
50,00 €.
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LLISTES DE PREMIS
La relació de participants que hagen obtingut premi es farà pública en la pàgina
web del Col·legi de Geògrafs (www.geografos.org).
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
L’Olimpíada és propietat del Col·legi de Geògrafs, el qual cedeix lliurement l’ús de
les proves amb fins educatius, acadèmics o semblants, 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
Als efectes 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, si no n’hi ha, segons els criteris del Col·legi de Geògrafs.
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 el Col·legi de Geògrafs produeix, amb finalitats no
lucratives, per donar a conèixer les seues activitats institucionals.
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 ho organitze i del Col·legi
de Geògrafs, que podran usar lliurement este material en les seues publicacions,
webs, etc.
ACCEPTACIÓ
La inscripció i participació en l’Olimpíada implica expressament l’acceptació d’esta
condició per part dels concursants afectats.
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