
VIII OLIMPÍADA D’HISTÒRIA DE L’ART A LES ILLES BALEARS  
  
  
Convocatòria. 
 
La Universitat de les Illes Balears convoca la VIII Olimpíada d’Història de l’Art, de 
caràcter autonòmic, que tindrà lloc el 26 d’abril de 2013 a les 10.30 hores.  
 
Bases. 
 
1.  Poden participar a la VIII Olimpíada d’Història de l’Art a les Illes Balears tots els 

alumnes matriculats del segon curs de batxillerat que cursin l’assignatura d’Història de 
l’Art a qualsevol centre públic, concertat o privat. 

 
2. El nombre màxim de participants és de set per centre. 
 
3. Cada alumne que es presenti haurà de ser avalat per un professor del seu centre 

d’ensenyament, preferentment el professor d’Història de l’Art, que actuarà com a tutor i 
tindrà la funció de preparar l’alumne. 

 
4. Les proves tindran lloc als llocs següents: 
 

a) Participants de Mallorca: Edifici Ramon Llull. Campus de la UIB. Carretera de 
Valldemossa, km 7.5, Palma.   

b) Participants de Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort, c/ Major, 14. 
Alaior.  

c) Participants d’Eivissa-Formentera: Seu universitària d’Eivissa-Formentera, c/ Bes, 
9. Eivissa.  

 
5. Les proves constaran de la visualització de cinquanta imatges de les quals hauran de 

respondre qüestions concretes de diversa dificultat. La visualització de les imatges 
tindrà una durada no superior a una hora. 

 
6. El programa de continguts és el vinculat al currículum de batxillerat. 
 
7. Premis: Hores d’ara no es pot concretar la quantia dels premis ja que les entitats 

col.laboradores no han tancat el pressupost que hi dediquen. 
 

No obstant es preveuen es següents 
 

Es lliuraran 3 premis als participants millor classificats,  consistents cada un d'ells en:  
 

- Una matrícula gratuïta per al primer curs d’estudis universitaris a la UIB. 
- Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2013-2014 a la Residència d’Estudiants 

de la UIB pel guanyador. 
- Un Atlas de les Illes Balears i del Món, cortesia de l’Editorial Vicens Vives als tres 

alumnes millor classificats. 
- Un Atlas de les Illes Balears i del Món, cortesia de l’Editorial Vicens Vives als tres 

centres millor classificats. 
 

 
En cas d’empat per al 1r premi es farà un sorteig, i un alumne serà el guanyador i  
l’altre obtendrà el segon premi. Si hi ha empat en el segon, també es resoldrà mitjançant 



sorteig i, un alumne obtendrà  el 3r premi.  
 
 
 
8. El tribunal estarà format pels membres següents:  
 

Presidència honorífica: Dra. Maria Josep Mulet, directora del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts, i Dra. Maria Juan, vicerectora d’Estudiants de la UIB. 
 

 
President: Dra. Francisca Lladó, professora titular d’Història de l’Art de la UIB.  
 
Vocals: Dr. Francisco Falero, professor titular d’Història de l’Art de la UIB i 
coordinador de les proves d’accés a la Universitat, Sra. Magdalena Cerdà professora 
ajudant d’Història de l’Art de la UIB i Sra. Júlia Román, professora ajudant d’Història 
de l’Art de la UIB i Ma. Antonia Camarero Galindo, professora de Secundària de l’IES 
Baltasar Porcel.  

  
9. La inscripció a l’Olimpíada implica l’acceptació d’aquestes bases i el full d’inscripció 

s’ha d’enviar a la següent adreça: m.cerda@uib.es (Només s’acceptaran els fulls 
d’inscripció que arribin per aquesta via).  

  
Organització. 
 
Universitat de les Illes Balears (Secció d’Història de l’Art del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts)  
 
Patrocini. 
 
Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació 
Professional. 
 
Col·laboració. 
 
Editorial Vicens Vives 
 
Consultes: Dra. Francisca Lladó Tel.: 971 17 26 95  
           Fax: 971 17 34 73  
 


