XI OLIMPÍADA
D’ECONOMIA
BASES DE LA FASE LOCAL 2019
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

1. OBJECTIUS
L’Olimpíada d’Economia és un concurs de caràcter acadèmic i educatiu que persegueix
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 la universitat.
2. ORGANITZACIÓ
El procés anual, que culmina amb la celebració de l’Olimpíada Espanyola d’Economia,
s’estructura en dues etapes: la fase local i la fase estatal.
L’Asociación Olimpiada Española de Economía convoca i organitza anualment la fase estatal,
mentre que la fase local la convoquen i organitzen les facultats d’economia i empresa de les
universitats públiques inscrites en el procés. La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona s’inscriu, des del curs 2013-2014, en aquesta competició.
3. PARTICIPANTS A LA FASE LOCAL
Poden participar a la fase local els estudiants dels centres de secundària de la província de
Barcelona que les comissions organitzadores de les universitats públiques participants d’aquesta
província hagin assignat a la Universitat de Barcelona. S’admeten un màxim de tres estudiants
per centre.
Els estudiants han d’estar matriculats a l’assignatura Economia de l’Empresa de segon curs de
batxillerat, durant el curs en què es fa l’Olimpíada. La participació a la prova és individual.
4. INSCRIPCIÓ
Els estudiants interessats a participar-hi han d’emplenar la fitxa que trobaran a la pàgina web de
la

Facultat

d’Economia

i

Empresa

de

la

Universitat

de

Barcelona

(UB):

http://www.ub.edu/economiaempresa/olimpiada/
El formulari d’inscripció, amb la signatura del professor o professora de l’assignatura i del
director o directora del centre, s’ha d’enviar a l’adreça olimpiada.economia@ub.edu. El termini
d’inscripció finalitza el dia 24 d’abril de 2019.
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5. TEMARI
El temari és el de l’assignatura Economia de l’Empresa de segon curs de batxillerat. No obstant
això, es recorda als participants que, si resulten classificats per participar a la fase estatal, la
prova d’aquesta fase inclou tant els continguts d’Economia de l’Empresa com de l’assignatura
Economia.
6. EXAMEN
La data de l’examen de la fase local és el 29 d’abril de 2019 de 17 a 18.30 h, a la Facultat
d’Economia i Empresa de la UB. Excepcionalment, es pot modificar el dia i/o hora de la prova, si
les circumstàncies així ho aconsellen. En aquest cas, s’informarà oportunament els centres dels
estudiants inscrits.
Els estudiants inscrits queden convocats a l’examen sense necessitat de cap comunicació
personal posterior. Per poder fer la prova, han de presentar el document nacional d’identitat
(DNI) o un document oficial similar identificador.
L’examen s’estructura en tres parts: preguntes tipus test de caràcter teòric, resolució de
problemes numèrics (es pot usar calculadora) i preguntes curtes sobre un text referent a l’àmbit
de l’economia i l’empresa. Temps màxim per a l’examen: 1 hora i 30 minuts.
7. COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA FASE LOCAL
La Comissió Organitzadora de la Fase Local té com a funcions l’elaboració de l’enunciat de les
proves i la seva avaluació. En funció de la qualificació obtinguda en l’examen, la Comissió
determina els tres finalistes, que participen a la fase estatal de l’Olimpíada d’Economia en
representació de la Universitat de Barcelona. Els resultats es fan públics a la pàgina web de la
Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
La composició de la Comissió és la següent: la Vicedegana acadèmica de la Facultat d’Economia
i Empresa de la Universitat de Barcelona, que actua com a presidenta, i tres vocals, dels quals
dos han de ser personal docent i investigador de la Facultat i un, professorat de centres de
secundària.
8. PREMIS
A tots els estudiants i professorat participant se’ls lliura un diploma acreditatiu.
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A proposta de la Comissió Organitzadora de la Fase Local, la Facultat d’Economia i Empresa
atorga als tres primers classificats un primer, segon i tercer premi, a més del dret a participar a
la fase estatal de l’Olimpíada d’Economia.
Els premis de la fase local consisteixen en un percentatge de gratuïtat de la matrícula de primer
curs per al 2019-2020 en alguna de les titulacions de grau que ofereix la Facultat d’Economia i
Empresa:
1r premi: 100 % de gratuïtat
2n premi: 50 % de gratuïtat
3r premi: 25 % de gratuïtat
La comissió local s’encarrega de nomenar dos professors (un de la Universitat i un dels centres
de secundària) per acompanyar els tres premiats a la fase estatal. Les despeses de
desplaçament, manutenció i allotjament dels alumnes premiats i del professorat acompanyant
van a càrrec de l’organització.
9. LLIURAMENT DELS PREMIS
Els premis als estudiants es lliuraran durant l’acte d’inauguració del curs 2019-2020 de la
Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
10. ALTRES
La participació a la fase local de l’Olimpíada d’Economia organitzada a la Universitat de
Barcelona implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la decisió inapel·lable de la Comissió
Organitzadora de la Fase Local, a qui correspon qualsevol contingència no prevista en aquesta
convocatòria.
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