
 

Reglament de les olimpíades de secundària en relació amb la seua 

afectació a la Universitat de Lleida i dels requisits en l’atorgament de 

premis per part de la UdL 

1. Preàmbul 

En diversos àmbits del coneixement hi ha tradició de proves específiques, anomenades 

olimpíades, que tenen com a objectiu principal motivar els joves amb talent a millorar 

el seu rendiment acadèmic i a despertar l’interès i la creativitat en una determinada 

disciplina. 

La preparació d’aquestes proves requereix un esforç afegit als joves estudiants, que han 

d’aprofundir en el seu coneixement de la matèria, en molts casos fora de l’horari escolar, 

i al mateix temps s’incentiva la vocació envers aquest àmbits. 

L’organització d’aquestes proves generalment recau en una institució o organisme que 

es preocupa de preparar-les i homogeneïtzar-les. Avui dia hi ha algunes proves que s’han 

desenvolupat a partir de l’interès de les universitats a potenciar alguns dels seus estudis. 

Les proves es defineixen en diferents fases, i cada entitat organitzadora determina la 

forma específica per a la seua prova. Com a norma general, hi ha fases classificatòries 

que van donant accés a fases d’àmbit més global, fins a arribar a nivells internacionals. 

Actualment, la Universitat de Lleida dona suport a diferents olimpíades orientades a 

secundària i en facilita l’organització a partir de la seua relació amb les diferents entitats 

organitzadores. Aquesta acció s’inclou dins de les Activitats de Transició de Secundària 

de la Universitat de Lleida. 

En aquestes proves, amb el suport del Consell Social, s’atorga com a premi a qui guanya 

l’edició local la matrícula gratuïta a qualsevol dels graus impartits a la Universitat de 

Lleida, i això permet captar el millor talent present a les aules de secundària. 

2. Àmbits de les olimpíades de secundària 

Les olimpíades temàtiques de secundària a les quals la Universitat de Lleida dona suport 

són: 

 Olimpíada de Biologia, organitzada per la Societat Catalana de Biologia. 

 Olimpíada de Física, organitzada per la Societat Catalana de Física. 

 Olimpíada de Geologia, organitzada per l’Associació Espanyola per a 

l’Ensenyament de les Ciències de la Terra.  

 Olimpíada de Matemàtiques, organitzada per la Societat Catalana de 

Matemàtiques. 

 Olimpíada de Química, organitzada pel Col·legi Oficial de Químics de 

Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya. 

  



 

Les olimpíades que s’organitzen directament a la Universitat de Lleida són: 

 Olimpíada Agroalimentària i Forestal, organitzada per l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria Agrària. 

 Olimpíada d’Economia, organitzada per la Facultat de Dret, Economia i 

Turisme. 

Així mateix, i per l’interès de la prova, també es dona cabuda en aquests premis a les 

Proves Cangur de Matemàtiques, organitzades per la Societat Catalana de 

Matemàtiques. 

3. Participants i bases reguladores de les olimpíades 

La regulació de cada olimpíada, tant de l’accés com de la forma en què es du a terme, 

està determinada per l’entitat encarregada d’organitzar-la. 

Les diferents olimpíades estan coordinades per un professor o professora de la 

Universitat de Lleida que s’encarrega d’assegurar el compliment de la normativa que les 

regula. 

4. Criteris per a l’atorgament de premis 

La Universitat de Lleida, amb el suport del Consell Social, atorga el premi d’una 

matrícula gratuïta a qualsevol grau de la Universitat de Lleida als alumnes que han 

participat en alguna de les proves que es fan i/o s’organitzen a la Universitat i que 

compleixen els requisits següents: 

a. Tenir la millor nota/puntuació en la fase desenvolupada a la Universitat de 

Lleida. 

b. La nota/puntuació obtinguda en la fase desenvolupada a la Universitat de Lleida 

ha de donar accés a una fase de caràcter superior de la mateixa olimpíada/prova. 

c. Encara que la nota/puntuació no doni accés a una fase de caràcter superior, però 

pugui ser valorada com a mereixedora del premi, la persona que coordina la 

prova podrà valorar positivament l’atorgament del premi. 

Tanmateix, el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat pot considerar fer mereixedors 

d’un reconeixement els alumnes participants que hagin destacat en el seu resultat. 

5. Incidències 

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat resoldrà tots els dubtes i les incidències que 

puguin sorgir en l’aplicació d’aquests criteris. 

6. Règim jurídic 

L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests premis és el Vicerectorat 

d’Estudiants i Ocupabilitat. Serà potestat d’aquest vicerectorat resoldre les incidències 

que puguin tenir lloc, així com dictar les normes complementàries que siguin necessàries 

per al normal desenvolupament del procediment. També té atribuïda la potestat 



 

d’interpretació dels criteris quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’algun dels 

seus preceptes. 

Atesa la naturalesa reglamentaria d’aquests criteris, contra aquest reglament es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la UdL. 

Contra les resolucions dictades per la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, les quals 

exhaureixen la via administrativa, perquè s’entenen dictades pel rector, i 

independentment de la seua execució immediata, la persona interessada pot interposar 

un recurs de reposició davant el mateix vicerectorat, o un recurs contenciós administratiu 

davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en els mateixos terminis previstos 

en l’apartat anterior.  

En tot el que no preveuen expressament aquests criteris s’apliquen els preceptes 

continguts en el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, 

del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

Disposicions addicionals 

1) El premi corresponent a l’import de la matrícula s’aplicarà al primer curs en qualsevol 

grau de la Universitat de Lleida en el qual s’hagi obtingut plaça i s’hagi formalitzat 

la matrícula, però exclou les taxes administratives corresponents. 

2) El premi corresponent a l’import de la matrícula no és compatible amb d’altres premis 

que s’hagin obtingut en les activitats de transició de secundària que promou la 

Universitat de Lleida i amb la mateixa finalitat. 

3) El premi corresponent a l’import de la matrícula es mantindrà durant un màxim de 

dos anys a partir de l’any en què s’hagi obtingut i sempre que es faci aplicable a un 

primer curs d’un grau de la Universitat de Lleida. 


