
 

 

 
IX OLIMPÍADA D’HISTÒRIA I PATRIMONI CASTELLÓ 2019 

 
PRESENTACIÓ  

Un any més, i seguint amb la tradició de les olimpíades acadèmiques a la nostra universitat, aquest 
curs 2018/19 s’oferta la IX Olimpíada d’Història i Patrimoni amb la finalitat de promoure i 
desenvolupar l’interès de l’alumnat de batxillerat per la Historia i la Història de l’Art.  

Aquesta olimpíada vol donar suport al desenvolupament d’habilitats transversals de comunicació 
escrita i sentit crític, així com estimular l’estudi de les ciències històriques entre els i les joves, i 
fomentar el coneixement en aquest àmbit i la seua implicació en els reptes actuals, com a pilar 
fonamental perquè els futurs historiadors i historiadores puguen desenvolupar els seus 
coneixements. 

 
 OBJECTIUS  

L’objectiu de la prova és estimular l’estudi de les ciències històriques entre els i les joves, premiar 
l’esforç i l’excel·lència acadèmica, divulgar la Història i la Història de l’Art i servir de punt de trobada 
entre l’ensenyament secundari i la Universitat, per tal de despertar la vocació per aquestes 
temàtiques entre els futurs estudiants universitaris i estudiantes universitàries.  

 
PARTICIPANTS  

Pot participar en l’Olimpíada d’Història i Patrimoni 2019 l’alumnat matriculat en batxillerat durant 
el curs 2018/19 en centres d’ensenyament de la província de Castelló. La participació es farà per 
equips de dues o tres persones. De cada institut podrà participar  un màxim de dos equips.  

 
COMISSIÓ ORGANITZADORA 

 Carmen María Fernández Nadal, professora contractada doctora Història Moderna. 
Vicedegana coordinadora del Grau en Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I. 
Coordinador de l’Olimpíada d’Història i Patrimoni 2018.  

 Vicent Sanz Rozalén, professor titular d’Universitat, d’Història Contemporània de la 
Universitat Jaume I.  

 Víctor Mínguez Cornelles, catedràtic d’Universitat, d’Història de l’Art de la Universitat 
Jaume I.  

 
 
 



INSCRIPCIÓ  

Les inscripcions es realitzaran del 2 gener al 28 de febrer de 2019, emplenant la fitxa d’inscripció a 
través del següent enllaç https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=6972&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI  

El professorat paral·lelament ha de fer-nos arribar una fulla amb la relació d’alumnes que participen 
a l’Olimpíada corresponent amb el nom i cognoms dels alumnes. La fulla ha d’incloure les dades de 
contacte del centre, dades del professor preparador (nom, cognoms, dni i firma) i el vistiplau del 

director del centre. S’ha d’enviar bé per correu, a olimpiadesacademiques@uji.es.  

 
CALENDARI D’EXAMEN  

Els treballs s’hauran de presentar abans del dia 20 de març de 2019. Es podrà optar per presentar 
una còpia escrita per registre de la Universitat https://www.uji.es/seu, adreçat al Vicerectorat 
d’Estudiantat i Compromís Social- olimpíada d’Història i Patrimoni o bé per via telemàtica a 
olimpíadesacademiques@uji.es. 

La defensa dels treballs davant la comissió avaluadora tindrà lloc el dia 2 d’abril de 2019. 
Oportunament es comunicarà als instituts l’horari en que cada equip farà la defensa del seu treball. 

Excepcionalment, es podrà modificar la data i l’hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en 
aquest cas, els centres en seran informats oportunament. L’alumnat ha de dur el seu DNI o 
equivalent per a poder identificar-se.  

TEMÀTICA I TIPUS DE PROVA 

Els equips hauran d’elaborar un treball d’investigació que versarà sobre algun dels aspectes 
històrics, artístics o patrimonials referents a un dels dos àmbits que proposem per a aquest curs. 

 EXILIS, MIGRACIONS I MOVIMENTS DE POBLACIÓ. Entraria en aquest àmbit qualsevol treball 
que tingués com a objecte les migracions i moviments de població al llarg de qualsevol 
moment de la història, des de la prehistòria fins als nostres dies. 

 CONVENTS, MONESTIRS I SANTUARIS DE LES COMARQUES DE CASTELLÓ. En aquest àmbit 
entraria qualsevol treball que analitze aspectes històrics o artístics i patrimonials d’algun 
convent, monestir, santuari, ermitori, etc. O de diversos a la vegada ajuntats per raons 
geogràfiques, cronològiques o estilístiques. Com hem dit, teniu plena llibertat per definir 
l’àmbit del treball a partir dels àmbits temàtics proposats. 

Els treballs tindran una extensió de 25-30 fulls. A banda es poden incloure apèndix amb imatges i 
altres materials gràfics. El termini màxim de presentació és el 20 de març de 2019. 

Els treballs hauran de ser presentats davant la comissió avaluadora mitjançant una defensa oral de 
10 minuts de duració. En la defensa els alumnes faran servir les tecnologies de la informació i la 
comunicació que consideren oportunes, les quals també lliuraran en aquell moment com a part del 
treball realitzat.  

El 80% de la qualificació correspondrà al contingut del treball, i l’altres 20% a la presentació davant 
la comissió avaluadora. 

 



COMISSIÓ AVALUADORA 

 Víctor Mínguez Cornelles, catedràtic d’Universitat, d’Història de l’Art de la Universitat 
Jaume I. 

 Vicent Sanz Rozalén, professor titular d’Universitat, d’Història Contemporània de la 
Universitat Jaume I. 

 Carmen María Fernández Nadal, professora contractada doctora Història Moderna. 
Vicedegana coordinadora del Grau en Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I. 
Coordinador de l’Olimpíada d’Història i Patrimoni 2019.  

 
Aquesta comissió elaborarà i avaluarà les proves, qualificarà els exercicis, classificarà per ordre els i 
les participants i determinarà els guanyadors o guanyadores de la IX Olimpíada d’Història i Patrimoni 
de Castelló 2019.  

 
PREMIS  

La Universitat Jaume I concedirà als tres equips finalistes de la IX Olimpíada d’Història i Patrimoni 
un premi dotat de 100 € a distribuir per cada equip finalista. Així mateix i sempre dins de les 
disponibilitats pressupostàries la Universitat pot establir un premi al rendiment acadèmic per al curs 
per al curs 2019/20, si l’estudiantat es matricula a la nostra universitat, en qualsevol titulació de la 
seua oferta acadèmica. 

Així mateix, aquests tres estudiants tindran, a més a més, la possibilitat d'incorporar-se al programa 
Estudia i Investiga a l’UJI. (Més informació en 
http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/orientaciodurant/estudiainvestiga/ 

 


