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Olimpíades de la Universitat de Lleida
2022-2023
Objectiu

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 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 aquesta pàgina podeu trobar informació relativa a les diverses Olimpíades que tenen lloc a la Universitat de
Lleida el curs 2022-2023.

Bases reguladores

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.

La Universtitat de Lleida té el Reglament [ 
 de les/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/veo/.galleries/VEO1/2019_BasesRegulacio_Olimpiades.pdf ]

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.

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.

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.
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Tanmateix, el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat pot considerar fer mereixedors d’un reconeixement els
alumnes participants que hagin destacat en el seu resultat.

Olimpíades temàtiques de secundària a les quals la Universitat de
Lleida dona suport:

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA

Olimpíada de Biologia de Catalunya [ http://olimpiadadebiologia.cat/ ], Organitzada per la Societat Catalana de
Biologia

Coordinador:  Joan Fibla [ mailto:joan.fibla@udl.cat ]

Prova: 4 de febrer de 2023

 

OLIMPÍADA D'ENGINYERIA EN EDIFICACIÓ

Olimpíada d'Enginyeria en l'edificació: construint amb enginy [ 

https://www.eps.udl.cat/ca/noticies/LEPS-coorganitza-lOlimpiada-Enginyeria-en-Edificacio-construint-amb-enginy ], organitzada
per les tres Escoles de les Universitats catalanes que imparteixen estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació
(UdG, UdL, UPC)

Coordinador:  Julià Coma [ mailto:julia.coma@udl.cat ]

Realització del projecte: de l' al1 de febrer  31 de març de 2023

 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA

Olimpíada de Geografia [ https://www.ice.udl.cat/ca/noticies/agenda/II-Olimpiada-de-Geografia/ ] , organitzada pel
Departament de Geografia i Sociologia de la UdL i el Col·legi de Geògrafs

Coordinadora:  Quim Bonastra [ mailto:quim.bonastra@udl.cat ]

Prova:  al campus de Rectorat23 de març de 2023

 

Descaregar
imagen
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OLIMPÍADA DE GEOLOGIA

Oli [ http://www.aepect.org/13a-olimpiada-de-geologia-de-catalunya/ ]mpíada de Geologia de Catalunya [ 

http://www.aepect.org/13a-olimpiada-de-geologia-de-catalunya/ ], organitzada per l’Associació Espanyola per a
l’Ensenyament de les Ciències de la Terra

Coordinador: Josep M. Màsich [ mailto:josepmaria.masich@udl.cat ]

Prova: al campus de l'ETSEA3 de març de 2023 

 

OLIMPÍADA DE MATEMÀTICA

Olimpíada Matemàtica [ https://www.cangur.org/olimpiades/ ], organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques

Coordinació:   Isaac García [ mailto:isaac.garcia@udl.cat ]

Prova: 16 i 17 de desembre de 2022
 

OLIMPÍADA DE QUÍMICA

Olimpíada de Química de Catalunya [ https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-quimica ]. Organitzada pel Col·legi
Oficial de Químics de Catalunya i l’Associació de Químics de Catalunya

Coordinador:  Albert Ibarz [ mailto:albert.ibarz@udl.cat ]

Prova:  de 16.00 a 18.00 hores15 de febrer de 2023
      Campus Lleida:   Sala d'Actes de l'edifici principal d'ETSEAFIV, Av. Rovira Roure, 191, Lleida
    Campus Igualada-UdL: Aula 2 (3.27), Av. Pla de la Massa, 8, Igualada
 

Olimpíades que s’organitzen directament a la Universitat de Lleida:

OLIMPÍADA AGROALIMENTÀRIA I FORESTAL

Organitzada per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Coordinador: Jordi Graell [ mailto:jordi.graell@udl.cat ]

L'edició del 2022-23 no es realitzarà

OLIMPÍADA D'ECONOMIA

OLIMPÍADA D'ECONOMIA [ http://www.fde.udl.cat/ca/olimpiada-deconomia/ ], organitzada per la Facultat de Dret,
Economia i Turisme
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Coordinadora:  Yolanda Montegut [ mailto:yolanda.montegut@udl.cat ]

Prova: març de 2023

Galeria d'imatges de l'Olimpíada 2021-2022: 
https://www.flickr.com/photos/universitatdelleida/albums/72177720300344717 [ 

https://www.flickr.com/photos/universitatdelleida/albums/72177720300344717 ]
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