
 

III OLIMPÍADA D’AGROALIMENTÀRIA I 
DEL MEDI NATURAL 

 
 
OBJECTIUS 
 
L’objectiu fonamental és estimular l’estudi de les ciències de la Terra i 
Mediambientals, la Tecnologia Industrial i Biologia entre els jóvens, 
premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica, divulgar l’enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural i servir de punt de trobada entre 
l’ensenyança secundària i la Universitat. 
 
PARTICIPANTS 
 
Podran participar en la fase local de la III Olimpíada 
d’Agroalimentària i del Medi Natural 2018 tots els alumnes de 
centres d’ensenyança de segon de batxillerat que estiguen o hagen 
estat matriculats durant els seus estudis de batxillerat en alguna de 
les assignatures següents: Biologia, Ciències de la Terra i 
Mediambientals i Tecnologia Industrial. La participació és individual. 
 
COMISSIÓ ORGANITZADORA de la Universitat Jaume I 
 

• Mónica Ruiz Hurtado, professora de la Universitat Jaume I.  
• María Mercedes Valcárcel Germes, professora de la Universitat 

Jaume I.  
• Paloma Sánchez Bel, professora de la Universitat Jaume I. 

Coordinadora de l’Olimpíada d’Agroalimentària i del Medi 
Natural. 

 
INSCRIPCIÓ  
 
Les inscripcions es realitzaran del 26 de febrer al 16 de març de 
2018 a través del següent enllaç https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=6057&p_idioma=ca&p_c
abecera=UJI. A més a més s’ha d’enviar un correu a 
olimpiadesacademiques@uji.es la fitxa de centre amb el núm 
d’alumnes i el vistiplau del professor o professora de l’assignatura i 
del director o directora del centre, amb el segell del centre. 
 
CALENDARI D’EXAMEN 

 
L’examen tindrà lloc el dissabte 28 d’abril de 2018, en l’aula 
magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. L’horari 
previst serà el següent: 
 



 

   
10:00 h Arribada dels participants i recollida d’autoritzacions 

paternes d’aquells participants que encara no les 
hagen entregat. 

 

10:30-11:45 h  Xarrada per a conèixer el grau en Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural 

 

 Tast d’olis a càrrec de la Federació de Cooperatives 
Agràries. 

 

12:00 h Examen, entrega de diplomes d’assistència i 
d’obsequis cedits per l’UJI i les institucions 
col·laboradores. 

 

 
Els alumnes inscrits seran convocats a les proves sense necessitat de 
comunicació personal posterior. Excepcionalment, es podrà modificar 
la data i l’hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en aquest cas, 
els centres seran informats oportunament. Els alumnes han de 
portar el DNI o equivalent per a acreditar la seua identitat. 
 
TEMARI, CONTINGUTS I TIPUS D’EXAMEN 

 
Hi ha tres modalitats en les quals els alumnes poden participar en 
l’Olimpíada: Biologia, Tecnologia Industrial i Ciències de la 
Terra i Mediambientals. Cada alumne només pot triar una 
modalitat. 
 
La participació en l’Olimpíada consisteix en la resolució per part de 
l’alumne d’una prova de tipus test, sobre continguts de la modalitat 
triada. Els continguts de la prova seran els inclosos en el temari 
oficial impartit en les assignatures de batxillerat corresponents a cada 
una de les modalitats. 
 
COMISSIÓ AVALUADORA de la Universitat de Jaume I 
 

• Mónica Ruiz Hurtado, professora de la Universitat Jaume I.  
• María Mercedes Valcárcel Germes, professora de la Universitat 

Jaume I.  
• Paloma Sánchez Bel, professora de la Universitat Jaume I. 

Coordinadora de l’Olimpíada d’Agroalimentària i del Medi 
Natural. 

 
Aquesta comissió elaborarà les proves. A més, realitzarà la seua 
avaluació, la qualificació dels exercicis, classificarà per ordre els 
participants i determinarà els guanyadors de l’Olimpíada 
d’Agroalimentària i del Medi Natural de Castelló 2018. 
 
PREMIS  
 



 

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine. 
 
Cada categoria comptarà amb la distinció de primer, segon i tercer 
lloc. La Universitat Jaume I concedirà al primer lloc de cada categoria 
de la III Olimpíada d’Agroalimentària i del Medi Natural de Castelló un 
premi al rendiment acadèmic de 100 € i un altre premi de fins a 
850 € per al curs 2018/19 per als estudiants que es matriculen en 
alguna de les titulacions que oferta.  
 
A més, aquests tres estudiants tindran la possibilitat d’incorporar-se 
al programa “Estudia i Investiga a l’UJI. 
http://www.uji.es/CA/serveis/use/amb/orienta/estinves.html).  
 
 
CALENDARI 
 

• Inscripció: del 26 de febrer al 16 de març de 2018. 
• Realització de la prova: dissabte 28 d’abril de 2018, a les 

10.00 h. Aula Magna. Facultat de Ciències Humanes i 
Socials. 

 


