
 
VII OLIMPÍADA  DE VALENCIÀ 

Castelló 2019 
 

Presentació 

Enguany, per setena vegada, des del deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, amb 

el vistiplau del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social i amb el suport acadèmic de 

l’Àrea de Filologia Catalana, s’organitza l’Olimpíada de Valencià. Aquesta Olimpíada s’adreça a 

tot l’estudiantat de Batxillerat dels instituts de les comarques de Castelló. 

Objectius 

Un dels objectius principals de la posada en marxa d’aquesta Olimpíada ha estat la necessitat 

ineludible de fer accions per a fomentar la visibilitat, l’interès pel coneixement i el 

reconeixement de la nostra llengua als diferents nivells educatius, en aquest cas als instituts de 

batxillerat i a la Universitat Jaume I.  

Amb aquesta iniciativa es pretén, a més d’encetar una nova via per a dinamitzar 

l’ensenyament i aprenentatge en català i del català als nostres centres, fer una acció de 

sensibilització i suport a la tasca del professorat de Valencià. 

Participants 

Podrà participar en la VII Olimpíada de Valencià l’alumnat de centres d’ensenyament secundari 

de les comarques de Castelló que estiga matriculat durant aquest curs en Batxillerat. La 

modalitat de participació en aquesta activitat serà per parelles ; en el cas que un dels 

membres no hi puga assistir per raons justificades, l’altre podrà realitzar la prova en nom dels 

dos. Hi haurà un màxim de 15 parelles per institut. 

Comissió organitzadora 

 Dr. Tomàs Martínez Romero. Catedràtic de l’Àrea de Filologia Catalana de l’UJI. 

Coordinador de l’Olimpíada de Valencià. 

 Josep-Miquel Ribés Pallarés. Professor d’Educació Secundària a l’IES Álvaro Falomir. 

 Francesc del Castillo. Professor Professor d’Educació Secundària a l’IES Joan Coromines 

de Benicarló. 

 Vicent Roselló Rodríguez. Professor d’Educació Secundària a l’IES de Nules. 



 Carles Lluch Fernàndez. Professor d’Educació Secundària a l’IES Josep Vilaplana de 

Vinaròs. 

Inscripció 

Les inscripcions es realitzaran del 1 de febrer al 20 de febrer, emplenant les dades que figuren 

al següent enllaç: 
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=7145&p_idioma=ca&p_cabecera=UJI 
 

 
Una vegada emplenada la fitxa, cal enviar-la a olimpiadesacademiques@uji.es, amb la relació 

total de participants de l’institut i amb el vistiplau del professor de l’assignatura de Valencià i 

del director del centre així  com la formació de parelles. 

Calendari d’examen 

L’examen tindrà lloc el dia 13 d’abril de 2019 (de 10h a 13h a la Facultat de Ciències Humanes i 

Socials de la Universitat Jaume I). L’alumnat inscrit serà convocat a les proves sense necessitat 

de comunicació personal posterior. Amb caràcter excepcional, si les circumstàncies així ho 

aconsellen, es podrà modificar la data i l’hora de les proves; en aquest cas, els centres en seran 

informats oportunament en temps i forma. 

Tipus d’examen 

Les proves constaran de dues parts de 45 minuts cadascuna amb una pausa de 15 minuts. 

La primera part constarà de tres seccions (prova de literatura, prova de gramàtica i prova de 

variació lingüística) ; després d’una pausa de quinze minuts, hi haurà una la segona part, que  

consistirà en una prova de producció de textos. 

  

Literatura 

 

Gramàtica 

 

Variació 

lingüística 

 

Producció de 

textos 

 

Duració de la 

prova 

 

15’ 

 

15’ 

 

15’ 

 

45’ 

 

Criteris de 

correcció 

 

25% 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

 



Temari 

  
SELECCIÓ DE CONTINGUTS 

 

PROVA DE 

LITERATURA 

 

Ausiàs March 
Tirant lo Blanch 
La poesia del Barroc: Francesc Vicent Garcia 
L'assaig del segle XX: Joan Fuster 
Mercè Rodoreda 
Vicent Andrés Estellés 
Pere Calders 

PROVA DE VARIACIÓ 

LINGÜÍSTICA 

 

Variació lingüística: conceptes bàsics 
Varietats dialectals del català 
Registres lingüístics 
Prejudicis i actituds lingüístiques 
Substitució i normalització lingüística 
 

PROVA DE 
GRAMÀTICA 
 

Adverbis i preposicions 
Conjuncions i connectors 
Precisió lèxica, barbarismes, locucions i frases fetes (cf. GRIPAU) 
Morfologia verbal 
Ortografia bàsica (currículum ESO) 
Pronoms febles i relatius 
Pronunciació estàndard (reconeixement de vocals 
obertes/tancades i consonants sonores/sordes) 

 

PROVA DE CREACIÓ 
(EXPRESSIÓ ESCRITA) 
 

L’argumentació escrita: l’assaig i l’article d’opinió 
L’exposició acadèmica 
La crítica bibliogràfica 
La descripció 
La notícia de premsa 
El relat breu: acudits i microrelats 

 
 

Comissió avaluadora 

 Dr. Tomàs Martínez Romero. Catedràtic de l’Àrea de Filologia Catalana de l’UJI. 

Coordinador de l’Olimpíada de Valencià. 

 Josep-Miquel Ribés Pallarés. Professor d’Educació Secundària a l’IES Álvaro Falomir. 

 Francesc del Castillo. Professor Professor d’Educació Secundària a l’IES Joan Coromines 

de Benicarló. 

 Vicent Roselló Rodríguez. Professor d’Educació Secundària a l’IES d’Almassora. 

 Carles Lluch Fernàndez. Professor d’Educació Secundària a l’IES Josep Vilaplana de 

Vinaròs. 



Aquesta comissió elaborarà i avaluarà les proves, qualificarà els exercicis, classificarà per ordre 

els participants i determinarà els guanyadors de la VII Olimpíada de Valencià de Castelló 2019. 

Premis 

El Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social atorgarà un primer, segon i tercer premi a 

cada parella dotat de 100 €  que s’hauran de repartir entre els seus membres. 

La Facultat de Ciències Humanes i Socials atorgarà els següents premis: primer premi (400 

euros per parella); segon premi (300 euros per parella); tercer premi (200 euros per parella Els 

membres de les parelles guanyadores podran accedir individualment a la Fase Final de 

l’Olimpíada de Valencià, que se celebrarà a la Universitat de València. 

Tot l’estudiantat que participe en  les proves rebrà un obsequi el dia de la prova. 

Calendari 

 Inscripció: de l’1 de febrer al 20 de febrer de 2019. 

 Realització de la prova: 13 d’abril de 2019 de (de 10h a 13h a la Facultat de Ciències 

Humanes i Socials de la Universitat Jaume I. Hi haurà un punt de trobada).  

 Selecció de finalistes i publicació de resultats: abans del 26 d’abril de 2019. 

 Acte de lliurament de premis de l’olimpíada: pendent de decidir. 

 


