XII OLIMPÍADA D’ECONOMIA
FASE LOCAL CURS 2019-2020

OBJECTIU
L’objectiu fonamental de l’Olimpíada d’Economia és incentivar i estimular
l’estudi de l’Economia i de l’Empresa entre els estudiants de Batxillerat, i servir
de punt de trobada entre l’ensenyament a Secundària i a la Universitat.

PARTICIPANTS
Poden participar a la Fase Local de l’Olimpíada d’Economia tots els estudiants
de centres de Secundària de la província de Tarragona 1 que estiguin
matriculats, durant el curs 2019-2020, a l’assignatura d’Economia de l’Empresa
de 2n de Batxillerat. La participació a la prova és individual.

INSCRIPCIÓ
Els estudiants interessats a participar hauran de sol·licitar-ho al professor/a
d’Economia de l’Empresa del seu centre, qui complimentarà la fitxa d’inscripció
i l’enviarà, junt amb la relació de tots els estudiants que hi participaran, a
l’adreça secundariaifee@urv.cat.
La fitxa d’inscripció es troba a la pàgina web de la Facultat d’Economia i
Empresa (FEE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
El termini d’inscripció finalitza el dia 17 d’abril de 2020.
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En cas que un estudiant d’un centre de Secundària de fora de la província de Tarragona
sol·liciti participar a la Fase Local organitzada per la Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat Rovira i Virgili, la Comissió Organitzadora estudiarà, previ acord amb la universitat a
la que correspondria la participació de l’estudiant, la sol·licitud i la resoldrà. En cas de ser
resolta favorablement, l’estudiant accepta les condicions establertes en aquestes bases.

TEMARI
El temari de la prova local inclou els continguts dels blocs següents de
l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2n curs de Batxillerat:
-

Bloc 1: La informació econòmica i financera a l’empresa
Bloc 2: Gestió financera

Addicionalment, l’estudiant haurà de respondre a qüestions relacionades amb
un dels dos blocs següents (a triar per l’estudiant):
-

Bloc 3: Direcció estratègica i creixement empresarial
Bloc 4: El projecte empresarial

No obstant això, es recorda als participants que si resulten classificats per
participar a la Fase Nacional, la prova d’aquesta Fase inclou tots els continguts
d’Economia de l’Empresa, així com els continguts de l’assignatura d’Economia.

PROVA
La prova de la Fase Local tindrà lloc el dia 27 d’abril de 2020, a les 17.00
hores, a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (Av.
de la Universitat, 1. 43204. Reus). Excepcionalment, es podrà modificar el dia
i/o hora de la realització de la prova, si les circumstàncies així ho aconsellen.
En aquest cas, s’informarà oportunament als centres dels estudiants inscrits.
Els estudiants inscrits queden convocats a la prova sense necessitat de
comunicació personal posterior. Es requerirà la presentació del DNI/NIE.
La prova s’estructurarà en tres parts: preguntes tipus test, resolució de
problemes (es podrà fer ús de calculadora no programable) i comentari d’un
text referent a l’àmbit de l’economia de l’empresa.
L’elaboració de l’enunciat de la prova es realitzarà de forma coordinada amb
les Universitats de Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Lleida i
Pompeu Fabra.
El temps màxim per a la realització de la prova serà d’1 hora i 30 minuts.

COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA FASE LOCAL
La Comissió organitzadora de la Fase Local té com a funcions participar en
l’elaboració de l’enunciat de la prova de forma coordinada amb la resta
d’universitats públiques catalanes i la correcció de les proves dels participants a
la Fase Local de la URV. En funció de la qualificació obtinguda, la Comissió
determinarà els tres finalistes que participaran en la Fase Nacional de
l’Olimpíada d’Economia en representació de la FEE de la URV. Els resultats es
faran públics a la plana web de la FEE.

La comissió està formada pel degà/na de la FEE de la URV o persona en qui
delegui, que actuarà de president/a, el coordinador/a de relacions amb
secundària de la FEE que actuarà com a secretari/ària, i 4 vocals, un
professor/a de la FEE i tres professors/es de centres de Secundària de la
província de Tarragona.
Els membres de la Comissió organitzadora de la Fase Local del curs 2019-20
són:
Presidenta: M. Teresa Sorrosal Forradellas, per delegació del degà
Vocals:
- M. Glòria Barberà Mariné (FEE de la URV)
- M. Pilar Salvadó Torres (Col·legi La Salle, de Reus)
- Maite Tarruella Boleda (Institut Torredembarra, de Torredembarra)
- Jose Manuel Vila Córcoles (Institut Antoni de Martí i Franquès, de
Tarragona)
Secretària: Maria del Mar Pàmies Pallisé, coordinadora de relacions amb
secundària a la FEE.

PREMIS PER ALS ESTUDIANTS
A tots els inscrits se’ls lliurarà un diploma acreditatiu de la seva participació i un
obsequi el mateix dia de la prova.
Els tres primers estudiants classificats a la Fase Local representaran a la
Facultat d’Economia i Empresa de la URV a la Fase Nacional de la XII
Olimpíada d’Economia. La Facultat finançarà el desplaçament i allotjament a la
seu de la Fase Nacional.
El primer classificat a la Fase Local rebrà, si el curs 2020-21 es matricula en
alguna de les titulacions oficials de grau o doble grau de la Universitat Rovira i
Virgili, un premi màxim 2 de 1.500 euros, com a ajut a l’estudi.
L’estudiant millor classificat d’entre els que es matriculin el curs 2020-21 en
algun ensenyament de grau o doble grau de la Facultat d'Economia i Empresa,
rebrà un obsequi durant l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2020-21 de la
FEE.

RECONEIXEMENT AL PROFESSORAT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
A tots els centres amb estudiants que participin en la prova local de l’Olimpíada
d’Economia se’ls lliurarà un diploma acreditatiu.
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La URV destina una dotació total màxima de 4.500€ per al/s premi/s als estudiants que
obtinguin el primer lloc a les diferents olimpíades. L’import de cadascun dels premis individuals
es fixarà quan s’aprovin el nombre de premis concedits i serà el mateix per a tots ells amb un
import màxim de 1.500 €. Per gaudir d’aquest premi caldrà presentar una sol·licitud una vegada
s’hagin fet públics els premis.

Addicionalment, es reconeixerà la tasca del professor/a del centre de
secundària amb millor qualificació mitjana per als seus tres primers estudiants,
al qual es lliurarà un obsequi (per rebre aquest reconeixement és requisit que
el centre presenti un mínim de 3 estudiants a la Fase Local de l’Olimpíada).
El professor/a de l’estudiant que quedi primer classificat a la Fase Local tindrà
l’opció d’acompanyar els estudiants seleccionats a la Fase Nacional. La
Facultat finançarà el desplaçament i allotjament a la seu de la Fase Nacional.

LLIURAMENT DELS PREMIS I RECONEIXEMENTS
Els premis i reconeixements de la Fase Local de l’Olimpíada d’Economia als
estudiants i professor/a es lliuraran durant l’acte d’inauguració del curs 2020-21
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili.

PARTICIPACIÓ A LA FASE NACIONAL DE L’OLIMPÍADA D’ECONOMIA
Per a poder participar en la Fase Nacional, els tres estudiants seleccionats a la
Fase Local hauran d’incriure’s, abans del 29 de maig de 2020, en el registre
de participants en l’Olimpíada d’Economia de la web del Ministeri d’Educació.
La Fase Nacional de la XII Olimpíada Espanyola d’Economia se celebrarà a la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, els dies 22, 23 i 24 de juny de 2020.
Per a més informació, podeu consultar la web:
https://www.upo.es/fundaciones/fundacion-universidad-pablo-de-olavide/xiiolimpiada-espanola-de-economia/

La participació en la present convocatòria implica l’acceptació íntegra de les
seves bases i la decisió inapel·lable de la Comissió organitzadora, a qui
correspon qualsevol contingència no prevista en aquesta convocatòria.

