
 
 

 

OLIMPÍADA D’ECONOMIA EN  

LA COMUNITAT VALENCIANA: Alacant 
 

Curs 2019/2020 
 

 

OBJETIU: 

 
L’Olimpíada d’Economia és un concurs de caràcter acadèmic i educatiu, que el seu 
objectiu fonamental és incentivar i estimular l’estudi de l’Economia i l’Empresa 
entre els estudiants de batxillerat. Així mateix, persegueix prevaldre l’esforç i 
l’excel·lència acadèmica, divulgar els estudis d’Economia i Empresa, i servir de 
punt de trobada entre l’ensenyament secundari i universitari. 
 

PARTICIPANTS: 

 
Pot participar tot l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari de la Comunitat 
Valenciana que estiga matriculat durant el curs 2019/20 en l’assignatura 
d’Economía de l’Empresa de 2n de batxillerat. La participació en la prova és 
individual. 
 

INSCRIPCIÓ: 

 
Els estudiants interessats a participar han d’emplenar la fitxa d’inscripció que 
apareix en la pàgina Web de les facultats organitzadores. L’alumnat ha 
d’inscriure’s en la universitat a la qual pertany el centre de secundària on cursa 
els seus estudis. 
 
Per a l’alumnat que estudia en centres de secundària adscrits a la Universitat 
d’Alacant, la inscripció ha de realitzar-se en la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials a través d’aquest FORMULARI (s’activarà el 17 de febrer)  

 
El termini d’inscripció és del 17 de febrer fins al 30 de març de 2020. Tenint en 
compte el caràcter de la prova, convé que en cada centre es realitze una selecció 
prèvia dels estudiants per part del professor de l’assignatura. 

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=28446&idioma=es


 

TEMARI: 

 

Els temes que se sotmetran a examen són els corresponents als programes 
d’Economia de 1r de batxiller i Economia de l’Empresa de 2n de batxiller. Atès que 
en la data prevista per a la realització de la prova, 4 d’abril de 2020, no s’haurà 
conclòs el temari oficial d’Economia de l’empresa, la comissió organitzadora ha 
decidit que els temes d’aquesta assignatura que se sometran a examen seran els 
sis primers del programa que figura en el decret que estableix el currículum de 
batxillerat LOMCE (Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre), és a dir, tots els 
temes del programa excepte el relatiu a la funció financera de l’empresa. 

 

EXAMEN: 

 
L’examen serà anònim i consistirà en una prova de dues hores i mitja de durada 
sobre els continguts del temari d’Economia de 1r de batxiller i els sis primers temes 
del programa d’Economía de l’empresa de 2n de batxiller. La prova serà la mateixa 
i tindrà lloc el dissabte 4 d’abril de 2020 a les 10.00 hores en les diferents 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. En la Universitat d’Alacant, la 
prova es realitzarà en el lloc que a continuació s’indica:  
 

 LLOC DE CELEBRACIÓ DE LA PROVA 

Centres de secundària adscrits a 
la Universidad d’Alacant 

Aules A1/0-01G, A1/0-04G y A1/0-03M del 
AULARI I de la Universitat d’Alacant 
(Campus de Sant Vicent)  

 
Excepcionalment, es podrà modificar el dia i/o l’hora de realització de la prova 
local, si les circumstàncies així ho aconsellen, informació que, si s’escau, es 
comunicarà oportunament als centres. 
  
L’alumnat inscrit queda convocat per a les proves sense necessitat de comunicació 
posterior. 
 
L’examen tindrà tres parts. La primera constarà de sis preguntes, tres del temari 
d’Economia i tres del temari d’Economia de l’empresa, entre les quals l’alumne 
triarà i contestarà a un màxim de tres. Aquestes preguntes seran de caràcter teòric 
sobre els conceptes bàsics i les seues relacions entre sí, i cada pregunta puntuarà 
un màxim de 1,5 punts. La segona part de l’examen constarà de dos exercicis 
pràctics, un del temari d’Economia i l’altre del temari d’Economia de l’empresa, 
entre els quals l’alumne triarà i resoldrà només un d’ells, que puntuarà un màxim 
de 3 punts. En la tercera part de la prova els alumnes hauran de realitzar un 
comentari de text sobre algun tema d’actualitat econòmica, que puntuarà un 
màxim de 2,5 punts. 
 
 



FINALISTES I PREMIS de la Fase Local de la Província d’Alacant: 

 

La Comissió acadèmica avaluadora determinarà els tres estudiants finalistes, que 
representaran a la Universitat d’Alacant en l’Olimpíada Espanyola d’Economia. 
 
A més, la Universitat d’Alacant concedirà premis als tres primers classificats en la 
fase local. 

 
1r classificat: 250,00 €  
 
2n classificat: 200,00 €  
 
3r classificat: 150,00 €  

 

Així mateix, en funció del nombre de participants, es podran otorgar accésit als 
següents classificats en la fase local. En concret, es concedirà un accèssit per cada 
fracció de 10 que supere els 20 presentats, amb un màxim de deu. El premi en 
aquest cas, consistirà en un val de 30,00 € canjeable en la llibreria Compás situada 
en el Campus de la Universitat d’Alacant. El termini per a fer efectiu aquest val 
serà el 30 d’octubre de 2020. 

 

CESSIÓ DE DRET D’IMATGE I DADES PERSONALS: 

 
Tant les dades personals com les imatges (fotografies, vídeos, etc.) recaptades en 
les proves i altres activitats de les fases locals de l’Olimpíada, seran tractats 
segons les normes de les respectives universitats i la legislació corresponent. 
L’acte de lliurament de premis és un acte públic i els reportatges gràfics que en 
ell es facen seran propietat de les corresponents universitats, que podran usar 
lliurement aquest material en les seues publicacions, webs, etc. 

 

 

 

  



COMISSIÓ ORGANITZADORA DE L’OLIMPÍADA A ALACANT: 

 
La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant ha 
designat una comissió acadèmica presidida pel degà, Raúl Ruiz Callado, que 
avaluarà les proves, qualificarà els exercicis i determinarà els tres finalistes que 
participaran en l’Olimpíada nacional en representació de la Universitat d’Alacant. 
El nom dels tres finalistes es publicarà en la pàgina web de la Facultat. 
 
La comissió organitzadora de les Olimpíades d‘Economia 2020 en la Universitat 
d’Alacant està formada per: 
 

• Begoña Fuster García (bfuster@ua.es ) 
Coordinadora de l’Olimpíada d’Economia de la Universitat d’Alacant. 

 
• Bartolomé Marco Lajara (bartolome.marco@ua.es) 

Vicedegà d’ADE i Dobles Graus de la Facultat de CC. Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat d’Alacant. 
 

• Julio Carmona Martínez (carmona@ua.es) 
Coordinador Acadèmic d’Economia de la Facultat de CC. Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat d’Alacant. 

 
 

 

ALTRES REQUISITS: 

 

La participació en la present convocatòria implica l’acceptació íntegra de les seues 
bases i de la decisió de la Comissió avaluadora, els resultats de la qual són 
inapel·lables. Així mateix, en cas de ser finalista, es comprometrà a representar a 
la Universitat d’Alacant en la fase nacional de l’Olimpíada Espanyola d’Economia. 
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