
 
 
 
 
 
 
XIII Olimpíades de Geografia UB – Fase local 
Organitza el Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona 
http://www.ub.edu/geografia/ 
Dimecres, 9 de març de 2019 
Facultat de Geografia i Història 
C/ Montalegre, 6 
08001 Barcelona 
 
9:30 Recepció i benvinguda a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història 

 Presentació de la Facultat de Geografia i Història, del Grau de Geografia i del Col·legi 
de Geògrafs de Catalunya 

10:00 Prova de coneixement geogràfic 

 Les preguntes estaran quelcom relaciones amb el contingut de l’assignatura de 
Geografia de 2n. de Batxillerat. Seran 50 preguntes amb múltiples respostes que podran 
contenir gràfics, imatges i mapes. La duració de la prova és de 45 minuts. 

11:00 Tallers de divulgació de la Geografia Universitària 

 Sondejos de sediments i anàlisi al laboratori de Geografia Física  

 Ruta sociocultural pel barri del Raval  

 Visita a l’estació meteorològica automàtica de la facultat i explicació del seu paper en 
l’estudi de l’illa de calor urbana de Barcelona  

 L’ús quotidià de les noves tecnologies de la informació geogràfica (imatges de satèl·lit, 
mapes digitals, GPS...)  

 L’aplicació de les bases de dades geogràfiques en el món actual  

12:00 Descans 

13:00 Entrega de premis i comiat 

 Les tres millors puntuacions de la prova seran els guanyadors i rebran un obsequi per 
part del Departament de Geografia i el Col·legi de Geògrafs de Catalunya, i podran participar a 
la Fase Estatal que se celebrarà el 1 i 2 d’abril de 2022 a Miraflores de la Sierra (Comunidad de 
Madrid) amb allotjament i manutenció coberta. 

14:00 Fi de les olimpíades 

*Es poden inscriure un màxim de 7 alumnes per centre. Han de ser alumnes de 2n. batxillerat 
que estiguin cursant enguany l’assignatura de Geografia. En la inscripció s’han d’apuntar a un 
dels 5 tallers que s’ofereixen (2 alumnes com a màxim d’un mateix centre en un mateix taller). 
Hi ha 80 places disponibles per participar en les olimpíades, s’acceptaran les inscripcions per 
ordre d’arribada fins al 28 de febrer o abans si s’esgoten les places. 

http://www.ub.edu/geografia/

