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3 DE MARÇ DE 2017
INSCRIPCIONS FINS 24 DE FEBRER DE 2017

Objectius
Promoure l’interès dels alumnes de segon de batxillerat per la Geografia i els seus
estudis, així com donar a conèixer la seva vessant professional.
Fomentar les relacions entre els centres de secundària, la Universitat, el Col∙legi de
Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

Organització
Hi ha dues fases:
 La fase local, a nivell del districte universitari de Girona.
 La fase estatal. Enguany, curs 2016‐17, se celebrarà la VIIIª edició, el 24 i 25 de
març de 2017 a Santiago de Compostela.

Organització de la fase local
Està organitzada pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la
Delegació Territorial del Col∙legi de Geògrafs a Catalunya.

Participants
Poden participar‐hi tots els alumnes matriculats en el segon curs de batxillerat, que
cursin l’assignatura de Geografia durant el curs 2016‐17, en qualsevol centre públic,
concertat o privat del districte universitari de Girona. La participació és individual i es
poden presentar fins un màxim de deu alumnes per centre.

Inscripcions
Els centres educatius interessats han d’omplir l’imprès d’inscripció que es troba en la
web del Departament de Geografia de la Universitat de Girona
(http://www.udg.edu/depgeo) i que també s’ha adjuntat, com a document específic,
amb la tramesa enviada als diversos centres educatius. Cal que hi hagi un professor/a
de cada centre educatiu que avali els alumnes participants.
Les inscripcions poden enviar‐se per correu electrònic a: infogeografia.udg@gmail.com
o per correu postal a la següent direcció:
Secretaria del Departament de Geografia (Olimpíada de Geografia)
Facultat de Lletres
Universitat de Girona
Pl. Ferrater Mora, 1,
17004 ‐ Girona
El termini d’inscripció finalitza el dia 24 de febrer de 2017.

Celebració de l’Olimpíada
L’Olimpíada se celebrarà el dia 3 de març de 2017 a les 9:30h a la Facultat de Lletres.
El programa serà el següent:
9:30h. Benvinguda i presentació de l’acte
10:00h. Inici de la prova (duració aproximada d’uns 45 minuts)
11:00h. Esmorzar
11:30h. Presentació dels estudis de Geografia i de l’activitat professional del geògraf
12:15h. Entrega de diplomes de participació i resultats

Prova de la primera fase
La prova de la primera fase constarà de 50 preguntes d’opció múltiple, les quals poden
incorporar gràfics, fotografies i cartografia, referides al programa de continguts
coincident amb el temari de segon de batxillerat o aspectes vinculats. Les respostes
errònies restaran 0’10 punts, les preguntes no contestades no restaran.
El tribunal corrector estarà format per professors del Departament de Geografia de la
UdG i membres del Col∙legi de Geògrafs a Catalunya. Aquest tribunal corregirà i
qualificarà els exercicis i proposarà els guanyadors, amb un número màxim de tres.
En cas d’empat pel primer premi es realitzarà un sorteig, i un alumne serà el guanyador
i l’altre obtindrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon lloc, també hi haurà un
sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l’altre el tercer premi; i així
successivament. La decisió del tribunal serà inapel∙lable.

Premis de la primera fase
Tot l’alumnat i els centres educatius participants rebran un diploma acreditatiu.
Els tres participants que obtinguin millor qualificació seran els guanyadors de la
Cinquena Olimpíada de Girona. Rebran un diploma acreditatiu i obsequis d’interès
geogràfic de les entitats col∙laboradores.
El participant que obtingui major qualificació tindrà la matrícula gratuïta per cursar el
Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la Universitat
de Girona el curs següent.
Els tres centres educatius que obtinguin una major puntuació mitjana entre els seus
alumnes (amb un mínim de 3 participants) rebran, a més d’un diploma acreditatiu, un
lot de materials didàctics per part de les entitats col∙laboradores.

Fase estatal
La segona fase de la VIIIª Olimpíada de Geografia d’Espanya es celebrarà els dies 24 i
25 de març de 2017 a Santiago de Compostela.
Les despeses de viatge dels alumnes participants en la fase estatal aniran a càrrec del
Departament de Geografia de la Universitat de Girona i del Col∙legi de Geògrafs de
Catalunya. I les despeses d’allotjament i manutenció aniran a càrrec de l’organització
de la VIIIª Olimpíada de Geografia d’Espanya.
Els tres guanyadors de la primera fase adquireixen el compromís de participar en
aquesta segona.
El programa de continguts és el mateix que el temari de segon de batxillerat i/o amb
aspectes vinculats a aquest.
La prova la prepararà el Col∙legi de Geògrafs d’Espanya. Constarà de 100 preguntes de
les mateixes característiques de la corresponent a la primera fase. Tindrà una durada
aproximada de 90 minuts.
Les respostes errònies restaran 0’10, les preguntes no contestades no restaran.
El Col∙legi de Geògrafs d’Espanya 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 establerts.
En cas d’empat pel primer premi es realitzarà un sorteig, i un alumne serà el guanyador
i l’altre obtindrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon lloc, també hi haurà un
sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l’altre el tercer premi; i així
successivament. La decisió del tribunal serà inapel∙lable.

Premis de la segona fase
Tot l’alumnat participant rebrà un diploma acreditatiu i obsequi.
Els tres guanyadors rebran diploma acreditatiu i els següents premis:
 Primer premi: Medalla d’Or i 500 €
 Segon premi: Medalla de Plata i 300 €
 Tercer Premi: Medalla de Bronze i 200 €
Els classificats entre el 4t i 10è lloc, ambdós inclosos, rebran diploma acreditatiu i 50 €.
La relació de participants que hagin obtingut premi es farà pública en la pàgina web del
Col∙legi de Geògrafs d’Espanya (http://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.

Acceptació
La inscripció i participació en l’Olimpíada de Geografia d’Espanya implica l’acceptació
d’aquestes bases.
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