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XI OLIMPÍADA DE VALENCIÀ 2022-2023 

 

UN APUNT DE LA HISTÒRIA DE L’OLIMPÍADA 

Aquesta Olimpíada és hereva de l’Olimpíada d’Història de la Literatura, que va assolir la fita de 
dotze edicions. Un grup de professores i professors de la matèria de Valencià conceberen, el 
1998, una activitat que, en forma d’Olimpíada, estimulara l’estudi de la llengua i, sobretot, de la 
nostra història literària. Foren dotze edicions on el coratge del grup va possibilitar superar els 
obstacles. Es conceberen diverses alternatives: el disseny en dues proves de l’activitat, la 
participació en equips de dues persones, la itinerància de l’Olimpíada, la redacció d’una 
“Antologia” de referència, la inserció d’una lectura... Algunes d’aquestes idees han romàs i són 
la base de l’Olimpíada que des del curs 2011-2012 vos presentem. Hem de ressenyar la figura 
del professor Joan Lluís Sanxis Forriols, ara jubilat, que des de l’IES El Clot de València gestà i tirà 
endavant les 10 Olimpíades d’Història de la Literatura. 

OBJECTIUS 

L’objectiu d’esta Olimpíada és doble: d’una banda, estimular i fomentar l’estudi de la llengua i la 
nostra literatura entre l’alumnat de batxillerat, premiant l’esforç i buscant l’excel·lència 
acadèmica; i de l’altra, crear lectores i lectors de la literatura catalana i valenciana i potenciar la 
creació literària de l’alumnat. 

 

PRIMERA FASE DE L’OLIMPÍADA: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

PARTICIPANTS 

En aquesta Olimpíada de Valencià pot participar tot l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de centres 
d’ensenyament públic i privat preferentment de la província de València. La participació es 
realitzarà en equips de dues persones. Els equips podran barrejar estudiants de diferent curs. Hi 
podrà participar un màxim de 4 equips per professor/a, amb un màxim de 12 equips per centre 
educatiu. 

INSCRIPCIÓ  

Les inscripcions es realitzaran del 14 de febrer al 10 de març de 2023 a la pàgina web 
http://www.uv.es/incorporaciouv. Cada centre omplirà una fitxa amb un màxim de 4 equips, 
cada equip estarà format per dos membres. Les dades dels components que hauran de figurar 
en la inscripció seran DNI, nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic.   

L’alumnat participant haurà d’aportar la seua identificació el dia de l’examen. 

CALENDARI D'EXAMEN 

La prova tindrà lloc el dissabte 25 de març de 2023, a les 10 hores, a la 2a planta de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Excepcionalment, la 
convocatòria es pot modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produirà aquesta 
circumstància, l’alumnat inscrit en serà informat oportunament. 

TEMARI 

La matèria sotmesa a examen és la següent: 
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El programa de les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura 1 i Valencià: Llengua i Literatura 
2, de batxillerat (continguts publicats al DOGV de 10-06-2015) (2n Batxillerat) i DOGV 
12/08/2022 (1r Batxillerat)  

Atesa la complexitat del temari, la prova se centrarà en tres apartats: història de la literatura, 
variació lingüística i gramàtica. 
 
1.  Història de la literatura (46 ítems): 42 d’aquests ítems tindran el disseny de resposta múltiple. 
Els altres 4 ítems seran 4 textos, extrets de l’Antologia de referència, dels quals s’haurà 
d’identificar l’autoria o títol, segons indique la pregunta: 

 Època medieval (segle XV inclòs): 14 ítems. 

 Edat moderna (segles XVI a XVIII): 3 ítems. 

 El segle XIX i XX(Des de la Renaixença fins la Guerra Civil): 10 ítems. 

 El segle XX (Des de la postguerra fins l’actualitat): 15 ítems. 

2.   Llengua (44 ítems): Fonètica, 5 ítems, Lèxic, 8 ítems, Dialectologia, 3 ítems, Sociolingüística, 
8 ítems (3 a partir d’un text de referència), Gramàtica, 20 ítems (3 al menys a partir d’un text de 
referència)."  

TIPUS D'EXAMEN 

L’examen constarà de dues parts o proves: 

Prova 1. Constarà de 90 qüestions tipus test (dels blocs esmentats). Aquesta prova tindrà una 
durada de 60 minuts. Puntuació: 60% de la nota global. 

Prova 2. Constarà de dos textos i l’alumnat haurà de triar-ne un. La tipologia dels textos serà la 
següent: un text no literari i un text literari extret de l’Antologia de referència. Esta prova tindrà 
una durada de 60 minuts. Puntuació: 40% de la nota global. L’alumnat haurà d’explicar el tema, 
l’estructura, un resum d’unes sis línies, la tipologia textual, (totes aquestes qüestions hauran de 
raonar-se), i l’opinió personal. Sobre 10 punts, el tema en valdrà 2;l’estructura, 2; el resum, 2; la 
tipologia textual, 1; l’opinió personal, 3. 

La comissió avaluadora només corregirà la segona prova dels 30 millors equips de la prova 1. 

AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS/ES 
 
L'alumnat que resulte guanyador de l'Olimpíada rebrà una ajuda per a l'estudi per valor de 1000 
€. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que la persona guanyadora 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'alumnat ha resultat guanyador 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.  

La comissió avaluadora només farà pública la llista dels tres primers equips. A més, els equips 
classificats en quart i cinqué lloc rebran una menció especial.  

Hi haurà tres premis de lots de llibres destinats als centres dels tres primers equips guanyadors, 
donats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana i la Federació valenciana d’Instituts d’estudis Comarcals FEDINES. 
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FASE FINAL DE L’OLIMPÍADA 
 

Els guanyadors de la fase local podran participar en una fase final que aplegarà els finalistes de 
les Olimpíades de Valencià de la Universitat d’Alacant, de la Universitat Jaume I de Castelló i de 
la Universitat de València (6 participants màxim per cada universitat).  

La prova tindrà lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la 
Universitat de València el dissabte 6 de maig de 2023. Excepcionalment, la convocatòria es pot 
modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produïra aquesta circumstància, l’alumnat 
en serà informat oportunament. 

La prova, de caràcter individual, consistirà en una exposició oral breu (al voltant de 5 minuts) a 
partir d’un text que es facilitarà prèviament als estudiants. En aquesta exposició, l’aspirant haurà 
de fer comentari de text, preparat al llarg de 15 minuts, que defendrà durant 5 minuts davant 
d’un Tribunal format per tres professors, un de cada universitat, de la UJI, Alacant i UV. Hi 
resumirà les principals idees o temes que són tractats i donarà l’opinió o la valoració personal 
sobre aquests.  En l’avaluació d’esta prova es tindrà en compte: 

a) Les capacitats de síntesi i d’argumentació; 

b) La correcció lingüística; 

c) L’ortologia i la comunicació no verbal (gestualitat, mirada...).  

L’estudiant disposarà d’un temps previ per poder preparar-se la presentació i podrà usar-hi un 
guió que no excedisca una cara de full.    

A més, s’atorgaran tres premis individuals, cadascun dels quals serà assumit per una de les 
universitats participants. La comissió avaluadora, formada per tres membres, només farà pública 
la llista dels tres primers classificats de la fase final. 

El premi per als tres guanyadors/es de la fase final consistirà en una ajuda econòmica per a llibres 
i/o material d’estudi (250 euros). El premi podrà fer-se efectiu al llarg del primer curs dels estudis 
universitaris a la universitat per la qual hi ha participat i sempre que s’estiga matriculat en 
aquesta mateixa universitat. En tot cas, els premis obtinguts són personals i intransferibles. 

 
COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 Gonçal López-Pampló Rius. Coordinador de l’Olimpíada de Valencià 2023. Professor del 

Departament de Filologia Catalana.  

 Adrià Martí-Badia. Coordinador de l’Olimpíada de Valencià 2023. Professor del 

Departament de Filologia Catalana. 

 Amparo Ricós Vidal. Degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 Jesús Jiménez Martínez. Professor i director del Departament de Filologia Catalana 

 Joan Rafael Ramos. Professor del Departament de Filologia Catalana 

 Ramon Rosselló Ivars. Professor del Departament de Filologia Catalana 

 Raquel Casesnoves Ferrer. Professora del Departament de Filologia Catalana 

 Andreu Sentí i Pons. Professor del Departament de Filologia Catalana 
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COMISSIÓ AVALUADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 Vicent Moreno Giménez. Professor del Departament de Filologia Catalana 

 Àngel Peiró Martínez. IES Veles e Vents, Grau de Gandia 

 Adolf Fenollós Vicent. IES Salvador Gadea, Aldaia 

 Iolanda Marco Collada. IES Picanya. 

 Elsa San Fèlix. IES Soler i Godes de Benifaió 

 Pura Santacreu Berenguer. IES Rei En Jaume, Alzira 

 Mª Jesús Taberner Andrés. Col·legi Guadalaviar, València. 

 Joan Lluís Sanchis. Professor jubilat  

 Anna B. Romero. IES Andreu Alfaro. Paiporta. 

 Josep Genís. IEC Andreu Alfaro. Paiporta. 

 Alba Michaela Rubio. IES Andreu Alfaro. Paiporta. 

 Vicent Garcia Perales. Professor de la Universitat CHCEU. 

 Josep-Lluís Ribes Ros. IES Joan Fuster. Sueca.  

 Maria Saiz Raimundo. PI del Departament de Filologia Catalana 

 Francesca Romero, Professora de la UPV 

La comissió organitzadora elaborarà les proves i la comissió amb avaluadora seleccionarà un 
equip de professors i professores que corregiran les proves. Esta avaluació servirà per classificar 
per orde els participants i determinar el guanyadors de l’Olimpíada de Valencià. La comissió 
organitzadora convida el professorat que participa en l’Olimpíada a formar part de la comissió 
encarregada de corregir les dues proves de la primera fase. La participació en l’Olimpíada 
comporta l’acceptació dels resultats presentats per la comissió avaluadora. 

 

CALENDARI 
 

 Inscripció: del 14 de febrer al 10 de març de 2023  

 Realització de la primera fase: dissabte 25 de març de 2023, a les 10 hores a la 2a planta 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. 

 Publicació dels tres equips guanyadors: dijous dia 14 d’abril. 

 Realització de la fase final: dissabte 6 de maig de 2023, a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació de la Universitat de València.  

 Publicació dels tres premiats de la fase final i de l’ordenació dels tres equips guanyadors 
de la primera fase: segona setmana de maig. 

 Acte de lliurament de premis de l'Olimpíada de Valencià 2023: per determinar 

 


	L'alumnat que resulte guanyador de l'Olimpíada rebrà una ajuda per a l'estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que la persona guanyadora s'haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre ...

