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Olimpíades 

Les Olimpíades són competicions adreçades a alumnes de 2n de Batxillerat.  
 
En el cas de les Olimpíades de Matemàtiques hi poden participar-hi alumnes de 1r i 2n 
Batxillerat, alumnes de cicles formatius i, excepcionalment,  hi poden participar alumnes d’ESO 
( cal que els avali un dels seus professors de matemàtiques). 
 
En les pàgines corresponents a cadascuna de les Olimpíades podeu consultar models 
d’exàmens i/o les proves d’anys anteriors. 
 
Les inscripcions a les proves es fan via telemàtica.  
 
Totes les Olimpíades s’estructuren en varies fases: Catalunya, Espanya, Europa,... 
 
A continuació us adjuntem informació de les Olimpíades en la seva fase de Catalana. 

 
Olimpíada de Biologia 
 
L’Olimpíada de Biologia de té com a principal objectiu incentivar l’interès dels estudiants de 
Batxillerat en l’estudi de la Biologia i reconèixer públicament el seu esforç.  
 
El temari de la prova correspon al temari oficial de la matèria de Biologia de 1r i 2n de 
batxillerat.  
 
L’Olimpíada té una prova teòrica (examen tipus test de 50 preguntes amb d’opció múltiple) i 
una prova pràctica per als 20 finalistes (resolució de problemes pràctics on s’han de realitzar 
experiments senzills de laboratori, preparar  i/o examinar mostres al microscopi o analitzar 
dades bioinformàtiques)  
 
Període d’inscripció: de mitjans d’octubre a novembre 
A la pàgina http://olimpiadadebiologia.cat/  trobareu el formulari d’inscripció, que ha de ser 
omplert per un professor/a de Biologia del centre.  Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 
alumnes. 

 
Olimpíada de Química 
 
L’Olimpíada de Química té com a objectius: promoure i estimular l’interès dels alumnes per la 
Química, establir una millor relació entre l’ensenyament de la Química a nivell no universitari i 
universitari, i motivar el professorat en el desenvolupament d’una metodologia més propera a 
la vida real. 
 
El temari de la competició inclou tot el temari de 1r de Batxillerat i part del temari de 2n 
Batxillerat. 
 
La prova és tipus text amb resposta múltiple i amb preguntes teòriques i pràctiques. 

http://olimpiadadebiologia.cat/
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Període d’inscripció : gener – febrer  a la pàgina https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-
quimica 
 

Olimpíada de Física 
 
L’objectiu de l’Olimpíada de Física no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de 
coneixements sobre els diferents temes del temari, sinó la comprensió de les  lleis de la física , 
així com el grau de maduresa i creativitat. 
  
La prova consta de 6 problemes i qüestions. Podeu consultar el temari de la prova en la pàgina 
de l’Olimpíada 
 
Període d’inscripció: gener-febrer  a la pàgina http://scfis.iec.cat/olimpiada 

 
Olimpíada d’Economia 
 
L’objectiu de l’Olimpíada d’Economia és  estimular l’estudi de l’economia i de l’empresa entre 
els joves i fomentar els vincles entre els estudis de secundària i d’universitat. 
 
El temari de la prova és el programa de l’Economia de l’Empresa de segon de batxillerat. 
 
L’examen s’estructura en tres parts: preguntes tipus test de caràcter teòric, resolució de 
problemes numèrics (es pot usar calculadora) i preguntes curtes sobre un text referent a 
l’àmbit de l’economia i l’empresa.  
 
La prova conté apartats opcionals per si algun centre no ha pogut finalitzar tot el temari de 
l’assignatura d’Economia de l’Empresa abans del dia de la Olimpíada. 
 
Període d’inscripció:  març-abril a la pàgina: 
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/olimpiada-economia 
 

Olimpíada de Matemàtiques 
 
L’examen de la prova consta de dues sessions (divendres tarda i dissabte matí).  
La convocatòria anterior va ser els dies 13 i 14 de desembre. 
 
Aquest any, les sessions de preparació seran no presencials.  
A la pàgina https://www.cangur.org/olimpiades/ trobareu informació d’aquestes sessions 
 
No cal inscripció prèvia. El dia de la prova   caldrà portar ,degudament complimentat i segellat 
pel Centre , el full de dades personals i el DNI que trobareu a:  
https://www.cangur.org/olimpiades/oli56/full2019.pdf 
 
 
 

https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-quimica
https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-quimica
http://scfis.iec.cat/olimpiada
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/olimpiada-economia
https://www.cangur.org/olimpiades/
https://www.cangur.org/olimpiades/oli56/full2019.pdf

