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Castelló, 30 d’octubre de 2018 

 

Sr/a Director/a: 

 

Com en anys anteriors, el departament de Física de l’Escola Superior de Tecnologia 
i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Unitat 
de Suport Educatiu, el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de 
la Universitat Jaume I i la Real Sociedad Española de Física (RSEF), celebra la fase 
local de la XXX Olimpíada de Física.  

Ens adrecem a la direcció del centre amb la intenció de que anime a tot l’estudiantat, 
així com al professorat del centre, a participar activament en aquest esdeveniment 
lúdic que tindrà lloc el proper divendres 8 de febrer de 2019 a l’Aula Magna de 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I. 
Amb aquest objectiu us preguem que doneu la màxima difusió possible a la 
documentació que us adjuntem entre el professorat responsable de la matèria de 
Física del Centre així com entre l’estudiantat que es trobe cursant-la, actualment, en 
el 1er i el 2on curs de batxillerat. La data límit d'inscripció és fins al dimecres 6 de 
febrer de 2019. 

L’organització de la Fase Local d’aquesta olimpíada considera especialment 
interessant la participació del professorat de Física dels centres de secundaria en el 
comitè organitzador d’aquesta jornada, proposant activitats complementàries que 
consideren atractives per a una vivència plena d'aquesta jornada. Preguem a tota 
aquella persona interessada es pose en contacte amb la presidenta del comitè de la 
fase local de l’olimpíada de Física.  

Per a qualsevol consulta o aclariment em trobe a la vostra disposició. 

 

Cordialment, 

 
Mercedes Fernández Alonso 

Presidenta del Comitè de la Fase Local de la Olimpíada de Física 
Departament de Física 
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FASE LOCAL DE LA XXX OLIMPÍADA DE FÍSICA 

 

 

ORGANITZA 

Departament de Física 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

Universitat Jaume I 
 

La Fase Local de la XXX Olimpíada de Física en el Districte Universitari de Castelló està 
organitzada pel departament de Física de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
de la Universitat Jaume I amb la col·laboració de la Unitat de Suport Educatiu i el Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I i la Real Sociedad Española 
de Física (RSEF). 

 

OBJECTIU 

Fomentar i promoure els estudis científics, i en particular de Física, entre el estudiantat de batxillerat 
i Formació Professional. 

 

ESTATUTS 

Les normes estatutàries de l’Olimpíada de Física són responsabilitat de la Comissió de les 
Olimpíades de Física de la Reial Societat Espanyola de Física. Aquestes normes es poden consultar a 
l’enllaç: 

http://rsef.es/estatutos-de-las-olimpiadas/item/618-estatutos-de-la-olimpiada-espanola-de-fisica 

 

TEMARI 

El Temari complet de les Olimpíades de Física es troba a l’enllaç: 

http://rsef.es/temario-de-las-olimpiadas 

 

PROVES DE LA FASE LOCAL 

Podran participar en aquesta fase l’estudiantat matriculat en ensenyaments de Primer i Segon de 
Batxillerat i Formació Professional de Segon o Tercer Grau, dels centres educatius adscrits al 
Districte Universitari de Castelló. El temari per a la fase local del districte de la Universitat Jaume 
considera els següents temes: 1. Mecànica (cinemàtica del punt, descripció vectorial del moviment, 
moviment circular, lleis de Newton, sistemes inercials, moment lineal i energia, treball i potència, 
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moment angular, principis de conservació, forces elàstiques, forces de fregament, llei de la 
gravitació, energia potencial i treball en el camp gravitatori, acceleració centrípeta, lleis de Kepler i 
moviment de planetes); 2. Mecànica de fluids (conceptes elementals de pressió, flotació i llei de 
continuïtat); 3. Termodinàmica (energia interna, treball i calor, primer principi, gas perfecte, pressió 
i energia cinètica, equació d’estat, temperatura absoluta); 4. Oscil·lacions, ones i òptica (solució de 
l’equació per al moviment harmònic, esmorteïment i ressonància qualitativament, equació d’ona, 
representació gràfica, velocitat de propagació, reflexió i refracció, interferència, ones estacionaries, 
efecte Doppler, òptica, principi de Fermat, lens i espills, formació d’imatges); 5. Camp 
electromagnètic (Llei de Coulomb, camp elèctric, potencial elèctric, corrent elèctric, llei d’Ohm, 
treball i potència, llei de Joule, camp magnètic a nivell qualitatiu).  

Encara que el nivell de preparació exigit per a la fase local és clarament inferior al de la fase 
nacional, per a preparar aquest temari pot resultar convenient consultar l’enllaç de la RSEF on es 
troben els exercicis proposats en convocatòries anteriors de la fase nacional (http://rsef.es/problemas-
de-la-oef).  

La inscripció de l’estudiantat en la Fase Local d’aquesta olimpíada es farà a proposta dels Centres on 
es troben cursant els seus estudis, presentant degudament complimentat el full d’inscripció de la Fase 
Local de la “XXX Olimpiada Española de Física” que s’adjunta amb aquesta circular (annex 1). 

Les sol·licituds d’inscripció caldrà enviar-les a la següent adreça: 

Mercedes Fernández Alonso 
Presidenta de la Comissió Organitzadora de la XXX Olimpíada de Física en el Districte Universitari de 
Castelló 
Departament de Física 
Campus del Riu Sec, s/nº 
Universitat Jaume I 
12071-CASTELLÓ DE LA PLANA 
Tel: 964-728050 
Fax: 964-729218 
Adreça electrònica: mercedes.fernandez@uji.es 
 

La Fase Local de la XXX Olimpíada Espanyola de Física en el Districte Universitari de Castelló es 
celebrarà el proper dia 8 de febrer a les 16:30 hores en l’Aula Magna de l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I. L’estudiantat inscrit queda 
convocat per a l’esmentada data sense notificació personal posterior.  

En el Districte Universitari de Castelló actuarà una comissió delegada per la Real Sociedad Española 
de Física (RSEF), que elaborarà les proves i qualificarà els exercicis, proposant tres candidats, com 
a màxim, als que se’ls lliurarà un premi en un acte públic celebrat a la Universitat Jaume I i 
anunciat convenientment. El Comitè Local notificarà, a través del directors dels Centres respectius, 
la seua decisió als tres estudiants seleccionats que hauran de comunicar la seua conformitat a 
participar a la Fase Estatal de la XXX Olimpíada de Física, adreçant a la Presidenta de la Comissió 
Organitzadora la fitxa d’inscripció (annex 2) degudament emplenada. 

 

PROVES DE LA FASE NACIONAL 

Aquest any, la Fase Estatal de la XXX Olimpíada de Física encara es desconeix el districte 
universitari on es realitzarà. S'anunciarà el lloc i data de celebració de la fase estatal quan es 
coneguen. La preparació per a la fase nacional dels tres estudiants seleccionats en la fase local 
correrà a càrrec de la comissió organitzadora de la fase local, amb la col·laboració del professorat de 
Física dels centres d’ensenyament secundari implicats. 


