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Protocol a seguir a l’XI Olimpíada de Biologia de Catalunya 2021 

(OBC 2021) el dilluns 1 de febrer i el dimecres 3 de febrer de 2021 

 
 
Dilluns 1 de febrer de 2021 a les 18:00h 

 
Es farà un assaig general per comprovar que des dels ordinadors de tots els centres, 

l’alumnat i el professorat podran accedir a les proves de l’OBC. Només intervindrà el 

professorat, NO l’alumnat. Tindrà una durada d’una mitja hora per als centres en que 

no hi hagi problemes. S’ha creat un “fòrum” al web de l’OBC on tot el professorat 

participant rebrà informacions i podrà preguntar per a resoldre dubtes durant les 

proves. La inscripció a aquest fòrum està detallada a les Bases. 

 
A les 18:00h el professorat ha de tenir encesos tots els ordinadors que dos dies 

després, el dimecres 3 de febrer, utilitzarà l’alumnat. Ha de comprovar que tots els 

ordinadors funcionen, que no hi ha problemes amb la contrasenya d'accés a 

l'ordinador, ni amb la contrasenya per accedir des de cada ordinador a la xarxa 

d'internet. Ha d’accedir EN CADA UN DELS ORDINADORS al fòrum de la WEB de 

l’OBC i esperar que en aquest es posi l'enllaç per accedir a la prova. 

 
A les 18:15h. Es posarà en el fòrum l'enllaç a la prova. S'haurà d’obrir l'enllaç en 

cadascun dels ordinadors i comprovar que es pot accedir a la prova. 

 
A les 18:30h. En el fòrum es posarà el següent missatge: "Si us plau, que cada 

professor indiqui en aquest fòrum si tot ha anat bé o el problema que ha tingut. Cal 

indicar el nom del professor i el nom del centre”. Si tot ha anat bé, després d'aquest 

missatge ja ha acabat la comprovació i el professor ja es pot desconnectar. Només 

continuarà el professorat que hagi tingut problemes, als quals se'ls contestarà a 

través del fòrum o, si cal, se'ls trucarà al seu telèfon mòbil. 

 

 
Dimecres 3 de febrer de 2021 a les 15:45h 

 
A les 15:45h el professorat ha de rebre al seu alumnat en el seu centre i 

acompanyar-los fins als ordinadors que faran servir. El professorat ha de consultar 

amb freqüència el fòrum creat per a aquest dia, per conèixer si ha sorgit algun 

incident en alguna seu o per comunicar una incidència pròpia. 

 
A les 16,00h l’alumnat ha d'encendre els ordinadors que utilitzaran per fer la prova. 

Han de comprovar que els ordinadors funcionen, que no hi ha problemes amb la 

contrasenya d'accés a l'ordinador, ni amb la contrasenya per accedir des de cada 

ordinador a la xarxa d'internet. Hauran d’accedir al seu correu electrònic i esperar  
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que els arribi el correu amb l'enllaç per accedir a la prova. Aquesta consta de 50 

preguntes i es disposa de 120 minuts per contestar-les. Totes les preguntes són de 

tipus test, amb 4 respostes possibles de les quals només 1 és correcta. Cada tres 

errors descompta un encert. A les 16:15h s'enviarà al correu electrònic personal de 

cada alumne i, per seguretat, també al correu electrònic de cada professor, l'enllaç a 

la prova. L’alumnat disposarà de 15 minuts per posar el seu nom, el nom del seu 

centre, el correu electrònic (dades que serviran perquè se’ls reenviï el certificat de 

participació) i els quatre últims números seguits de la lletra del seu DNI. Per exemple 

"4376M". És molt de temps per només fer això, però es farà així per tenir prou temps 

per atendre els possibles imprevistos. 

 
A les 16:30h s’escriurà la contrasenya per accedir a la prova en el fòrum del web de 

l’OBC, al que té accés tot el professorat, el qual la comunicarà al seu alumnat. El 

professorat ha de vigilar que l’alumnat no consulti llibres, ni apunts, ni busqui 

informació a internet. El professorat no pot contestar cap pregunta de l’alumnat, sinó 

escriure la pregunta al fòrum i esperar la resposta dels responsables de l’Olimpíada. 

 
A les 18:30h el programa es tancarà automàticament. Abans d'aquesta hora l'alumne 

ha de prémer la tecla d'enviar les respostes, ja que si no ho fa, no quedarà  

registrada cap de les respostes. El professorat haurà d’avisar a l’alumnat de la 

proximitat de la finalització de la prova. 

 
Un cop finalitzada la prova, el professorat ha d'enviar un missatge al fòrum del web 

confirmant que tot ha anat bé. S’indicarà a l’alumnat que el divendres 5 de febrer a 

les 12:00h es publicarà al web de l'OBC el nom dels 20 alumnes finalistes que 

passen a la prova pràctica. Aquesta es farà el dimecres 10 de febrer a les 15:00h a 

la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, situada a Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès). Tindrà una durada aproximada de 3 hores. 

 
Els resultats finals es comunicaran a l'Acte Solemne de lliurament de premis, que es 

realitzarà de forma presencial el divendres 19 de febrer de 2021 a les 19:00h a la 

seu de l’IEC. C/Carme, 47. Barcelona. 
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