
OLIMPÍADA ESPANYOLA DE BIOLOGIA (OEB).  

(Es pot accedir a aquest mateix escrit a la WEB de l’OBC, a la pestanya sobre l’Olimpíada 
Espanyola de Biologia-OEB).  

1.- Omplir el formulari d’inscripció (WORD) i enviar-lo a Heribert Playà (heriplaya@gmail.com), el 
dia següent del dia de lliurament de premis, perquè ell pugui fer la inscripció a l’OEB i la compra 
de bitllets per viatjar a la seu de la fase final de l’OEB.   

2.- Imprimir la següent autorització paterno/materna/tutor legal (PDF) i entregar-la a un delegat de 
l’OEB el primer dia que es facin pràctiques preparatòries a Barcelona. Aquest document haurà 
d'estar signat pel pare, la mare o el tutor legal i ha d'estar segellat pel centre escolar corresponent. 

3.- Omplir i presentar la sol·licitud de Premis Nacionals de les Olimpíades del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, entrant a la seu electrònica del Ministeri a partir del dia 
que ja s’avisarà. És un tràmit complicat que implica imprimir la sol·licitud i portar-la a una Oficina 
de Correus. Indicacions de com fer-ho de l’any 2021 (pot haver canvis). 

B) Continguts a estudiar per preparar l’OEB   

Els continguts que entren a l'Olimpíada Espanyola de Biologia estan en el següent enllaç: 
Continguts de l'OEB (està al final de la pàgina). Degut que a Catalunya hi ha un currículum 
diferent al de les altres Comunitats Autònomes, hi ha tres temes que els alumnes catalans que es 
presentin a l'OEB han d'estudiar pel seu compte. Aquests temes també entren a l'International 
Biology Olympiad (IBO) i a l'Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB). Aquests temes són, tal 
i com estan redactats a la WEB de l'OEB, els següents: 

 "2. Evolución y Biodiversidad: Mecanismos evolutivos, Clasificación de los seres vivos. 
En este apartado lo importante es reconocer los grupos más importantes, sus características. 
Conocer el concepto de especie y categorías básicas taxonómicas. Este apartado tiene un 
peso de un 10% del total de las preguntas. 

 4. Histología, Fisiología y anatomía vegetal. Este apartado tiene un peso de un 15% del 
total de las preguntas. 

 5. Histología, Fisiología y anatomía animal. Este apartado tiene un peso de un 20% del total 
de las preguntas." 

Per a facilitar el seu estudi als alumnes catalans que s'han de presentar a l'OEB, s'ha posat al 
final d’aquest escrit diferents enllaços a WEBs i PDFs. Recomanem començar estudiant només 
els enllaços que estan en negreta i, desprès, si es vol ampliar, veure la resta de materials.  

Per a preparar la part pràctica d'aquests temes, l'organització de l'OBC ha previst dues sessions 
pràctiques els dissabtes 5 i 19 de març de 9,30 a 13,30h a l'Escola Frederic Mistral - Tècnic 
Eulalia (Sarrià), on treballa el professor Josep Marlés, que està al carrer Pere II de Montcada, 8. 
Barcelona. Veure Mapa a internet (No confondre amb una altre seu que està a prop de 
Tibidabo). Es faran pràctiques de microscòpia animal i vegetal i d'identificació d'organismes amb 
claus dicotòmiques i, si cal, de bioquímica i microbiologia.  

C) Viatge a la XVII OEB 2022 a Oviedo (Asturias)  

El viatge d’anada a Oviedo serà el dijous 31 de març de 2022 de bon matí. Quedarem a 
l'Aeroport del Prat del Llobregat a l’hora i mostrador que s’indicarà més endavant. 

El viatge de tornada a Barcelona serà el diumenge 3 d’abril de 2022 per la tarda. Arribarem a 
l’hora i lloc que s’indicarà més endavant.  

http://olimpiadadebiologia.cat/
http://olimpiadadebiologia.edu.es/wp-content/uploads/2022/02/FICHA-DE-RECOGIDA-DE-DATOS-DE-LOS-PARTICIPANTES-EN-LA-OEB-2022.docx
mailto:heriplaya@gmail.com
http://olimpiadadebiologia.edu.es/wp-content/uploads/2022/01/Autorizacion_OEB_2022_PDF.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/no-universitarios/olimpiadas-nacionales.html
http://olimpiadadebiologia.edu.es/wp-content/uploads/2021/01/inscripcion_sede_electronica_meyfp_2021.htm
http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-nacional/bases/
https://www.ames-fps.com/mapa_frederic_mistral_sarria.jpg


En el següent enllaç pots veure l'horari i el programa a l'OEB 2022 a Oviedo.  

L'anada i la tornada la faràs amb el professor Josep Marlés (T: 629670037 - 

jmarles@fcollserola.cat ), el investigador Heribert Playà (T: 627999321 - heriplaya@gmail.com) i 

el professor Antonio Jimeno (T:659002871 - antojimeno@gmail.com).  

D) Enllaços a diferents WEBs per a estudiar continguts 

Per estudiar el tema 2. Evolució i biodiversitat. Mecanismes evolutius. Classificació dels 
éssers vius.  

1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de 

Bachillerato. Tema 4. Clasificación de los organismos. (Té continguts i activitats 

d'autoavaluació molt bones).  

2. Classificació de les espècies en tres Dominis. Aquest apartat apareix en les pàgines 

130 a 136 d'aquest tema. Al final hi ha un exercici sobre l'ús de claus dicotòmiques 

(PDF) 

3. Classificació de les espècies en cinc Regnes. És la mès clàsica i la que en la pràctica 

s'utilitza. No cal aprendre el quadres de la classificació dels protozous i de les algues (PDF). 

/// Diferencies entre els cinc Reines /// Diferències entre els reines d’eucariotes. 

Per estudiar el tema 4. Histologia, fisiologia i anatomia vegetal.  

1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de 

Bachillerato. Temas 5 y 6.  

2. Teixits i órgans vegetal. A les pàgines 84 a 86 hi ha un breu resum sobre tots aquests 

temes (PDF).  

3. Histologia i anatomia vegetal. Es tracta d'un tema molt complert de 15 pàgines. Al final hi 

ha una pràctica sobre com fer preparacions microscòpiques (PDF).  

4. La nutrició, relació i reproducció de les plantes (PDF).  

5. Imatges molt bones d'Histologia vegetal de la Universitat de Jaen i també de l'institut 

Garcia Morato (veure també l'enllaç a "Tejidos y órganos vegetales") 

Per estudiar el tema 5. Histologia, fisiologia i anatomia animal.  

1. El projecto Biosfera del Ministerio de Educación. Biología y Geologia de 1º de 

Bachillerato. Tema 7.  

2. Teixits i órgans animals. A les pàgines 78 a 83 hi ha un resum sobre tots aquests temes 

(PDF).  

3. La nutrició dels animals (PDF) i la relació i reproducció dels animals (PDF) 

4. Imatges i descripcions d'Histología animal de la Universitat de Jaen i també de l'Institut 

Garcia Morato (es tracta d'una presentació comentada) 
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