
VIII OLIMPÍADA D’HUMANITATS  
CASTELLÓ 2019 

 
PRESENTACIÓ 

Per vuitena vegada a la Universitat Jaume I, i amb la finalitat d’estimular i 
reconèixer el pensament creatiu i crític en la joventut, així com el 
desenvolupament d’actituds com la tolerància i la comprensió, s’organitza 
aquesta VIII Olimpíada d’Humanitats, de caràcter local, adreçada a tots els 
estudiants matriculats al Batxillerat en el curs acadèmic 2018/2019. 
 
Dins de l’Olimpíada d’Humanitats, els i les estudiants demostraran els seus 
coneixements en matèries com: Llengua Castellana i Literatura, Filosofia, Llatí, 
Història de la Filosofia, Grec i Literatura Universal. 
 
OBJECTIUS 
L’objectiu fonamental que ens proposem a la Universitat Jaume I per a aquesta 
Olimpíada és estimular l’estudi de les Humanitats i divulgar-les entre els i les 
joves del Districte Universitari de Castelló, i fer-ne visibles els talents, tot 
premiant-ne l’esforç i l’excel·lència acadèmica, i servint alhora de punt de trobada 
entre l’ensenyament secundari i l’universitari. 
 
PARTICIPANTS 
Podrà participar en la VIII Olimpíada d’Humanitats 2019 tot l’alumnat de centres 
d’ensenyament secundari del Districte Universitari de Castelló, que estiga 
matriculat durant el curs 2018-2019, en Batxillerat. La participació en aquesta 
activitat acadèmica és individual. 
 
COMISSIÓ ORGANITZADORA  

 Dr. Jesús Bermúdez Ramiro, Catedràtic d’Universitat, Filologia Llatina 
Coordinador de l’Olimpíada d’Humanitats 2019. 

 Dr. Rubén Montañés Gómez, Professor Contractat Doctor, Filologia 
Grega.  

 Dr.Joaquín Gil Martínez, Professor Associat UJI. Filosofia. 
 Rosa García Gómez, Professora de Llengua i Literatura Espanyola. IES 

Francesc Ribalta. 
 
INSCRIPCIÓ  
Les inscripcions es realitzaran de l’11 gener al 28 de febrer del 2019, 
emplenant la fitxa que trobareu a: https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=7158&p_idioma=ca&p_cabecera=U
JI 
 
 
El professorat paral·lelament ha de fer-nos arribar la relació d’alumnes que 
participen a l’Olimpíada, amb el nom i cognoms dels alumnes; s'hi ha d’incloure 
també les dades de contacte del centre, dades del professor preparador (nom, 
cognoms, document d’identitat i signatura) i el vistiplau del director del centre. 
S’ha d’enviar bé per correu, olimpiadesacademiques.uji.es 
 

 



DATA D’EXAMEN 
L’examen tindrà lloc el dia 14 de març de 2019 de 17:00 a 19:30, a l’aula 
HA1004AA, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. L’alumnat inscrit 
serà convocat a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. 
Amb caràcter excepcional es podrà modificar la data i l’hora si les circumstàncies 
així ho aconsellen; en aquest cas, els centres en seran informats oportunament. 
 
TEMARI I TIPUS D’EXAMEN 
La matèria sotmesa a examen inclourà dues proves: 
 
 

 PROVA 1 
Assignatures comunes i obligatòries de Batxillerat: 
- Comentari d’un text periodístic. 
- Filosofia: 15 preguntes «tipus test». 
- Llatí: 15 preguntes «tipus test». 
 
Cada prova es puntuarà sobre un màxim de 15 punts; en total, 45 punts. 
 
 

 PROVA 2 
Assignatures optatives de Batxillerat: 
 
Caldrà respondre 15 preguntes, entre una bateria de 30, relacionades amb les 
assignatures optatives d’Història de la Filosofia, Grec i Literatura Universal. Es 
poden elegir les preguntes de qualsevol matèria, bé d’una sola matèria i afegint-
ne 5 d’una altra, o bé en conjunt. 
 
Suposarà un total de 15 punts. 
 
Quedarà en primer lloc qui obtinga el major nombre de punts resultant d’ambdues 
proves, i així successivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

TEMARI 
 

ELS CONTINGUTS DE BATXILLERAT QUE SERAN SOTMESOS A 
EXAMEN EN AQUESTA MODALITAT D’OLIMPÍADA SÓN ELS SEGÜENTS: 
 
Obligatòries (PROVA 1): 
 
  - Comentari d’un text, tot fent preguntes sobre la seva coherència, adequació i 
cohesió, a més d'una valoració personal. 
 
 - Filosofia. S’hi tindran en compte els següents camps temàtics: la Filosofia. El 
seu sentit, la seua necessitat i la seua història. El saber racional. L'explicació pre-
racional: mite i màgia. L'explicació racional: la raó i els sentits. 
 
-Llatí: aspectes bàsics de la llengua llatina, traducció de frases i derivació lèxica. 
Literatura llatina: teatre, èpica i oratòria. 
 
 
Optatives (PROVA 2): 
 
Caldrà respondre 15 preguntes, entre una bateria de 30, relacionades amb les 
assignatures optatives d’Història de la Filosofia, Grec i Literatura Universal. 
 
- Història de la Filosofia – 10 preguntes. Autors: cal preparar-ne dos: un a elegir 
entre Plató o Aristòtil, i un altre a elegir entre Descartes o Tomàs d’Aquino. 
 
- Grec: aspectes bàsics de la llengua grega clàssica. Cultura: religió i mitologia, 
poesia èpica, poesia dramàtica. 
 
- Literatura universal: Els grans moviments estètics i els principals autors que 
han anat conformant la nostra realitat cultural occidental, incloent-hi els autors i 
obres de les literatures castellana i valenciana més significatius pel seu caràcter 
universal. 
 
 
COMISSIÓ AVALUADORA  

 Dr. Jesús Bermúdez Ramiro, Catedràtic d’Universitat, Filologia Llatina. 
Coordinador de l’Olimpíada d’Humanitats 2019. 

 Dr. Rubén Montañés Gómez, Professor Contractat Doctor, Filologia 
Grega.  

 Dr.Joaquín Gil Martínez, Professor Associat UJI. Filosofia. 
 Rosa García Gómez, Professora de Llengua i Literatura Espanyola. IES 

Francesc Ribalta. 
 
Aquesta comissió elaborarà i avaluarà les proves, qualificarà els exercicis, 
classificarà per ordre els participants i determinarà els guanyadors de l’Olimpíada 
d’Humanitats de Castelló 2019. 
 



 
 
 
 
PREMIS  
Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.   
  
La Universitat Jaume I concedirà als tres finalistes de la VII Olimpíada 
d’Humanitats un premi al rendiment acadèmic valorat en 100 € per al curs 2018-
2019.  
 
CALENDARI  
Inscripcions:  de l’11 de gener al 28 de febrer de 2019. 
 
Realització de la prova: 14 de març de 2019 de 17:00 a 19:30, a l’aula 
HA1004AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.  
 
Selecció de finalistes i publicació de resultats: abans del 9 d’abril del 2019. 
 
Acte de lliurament de premis de l’Olimpíada: per determinar. 

 
 
 
 
 
 
 


