PROGRAMA DE L’OLIMPÍADA DE BIOLOGIA DE
CATALUNYA 2020
SEU TARRAGONA

I- Dissabte 8 de Febrer de 2020: Realització de la prova teòrica i selecció dels 20 millors
qualificats.
- a Tarragona, Facultats de Química i Enologia. Universitat Rovira i Virgili. Campus
Sescelades. C/ Marcel·lí domingo 1, 43007 Tarragona (Entrada des del pàrquing).
II- Dimecres 12 de Febrer de 2020: Realització de les proves pràctiques a la FACULTAT DE
BIOLOGIA de la UB (només els alumnes classificats).
III- Divendres 28 de Febrer de 2020: Lliurament de premis als guanyadors a l’IEC.

I- Dissabte 8 de Febrer de 2020

8:45 a 9:15h

Recepció i lliurament de documentació.
Els participants s’hauran d’identificar amb el DNI (o equivalent) i hauran de
lliurar l’autorització de participació i el butlletí de notes de 1r de batxillerat
convenientment signats.

09:30 a 11:30h

Realització de la PROVA TEÒRICA.

9:30 a 10:30h

Per als professors de secundària i altres acompanyants, presentació per part de
les seves autores, Cristina Valls i Anna Borrull, del llibre «Ciencia low cost.
Guía práctica de actividades indagatorias sobre ciencias de la vida para
secundaria»

11:30 a 12:15h

Esmorzar per als estudiants participants

12:30 a 13:20h

A les 12:15 s’obrirà de nou la porta d’accés d’entrada al campus des del
pàrquing.
Xerrada: “Informació dels graus de Biociències ofertats a la URV” (adreçada a
l’alumnat i als acompanyants)

13:10 a 13:30h

Resolució de la prova teòrica:
Lliurament dels diplomes de reconeixement als 3 primers classificats a la seu de
Tarragona. Anunci dels 20 seleccionats de tota Catalunya per a la 2a fase de
l’Olimpíada.

II- Dimecres 12 de Febrer de 2020

15:00 – 19:00h

Realització, per part dels 20 finalistes, de la prova pràctica a la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona (UB).

III- Divendres 28 de Febrer de 2020

10:00 a 18:00 h

19:00h

Els 20 finalistes podran realitzar una visita guiada a dos centres de recerca.
Acte de LLIURAMENT DE PREMIS als/les guanyadors/es de l’Olimpíada de
Biologia de Catalunya 2020 a la Sala Pere Corominas de l’Institut d’Estudis
Catalans. C/Carme, 47 de Barcelona.
Olimpíada de Biologia de Catalunya
olimpiadadebiologia.cat

