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VALENCIANA
COMUNITAT VALENCIANA
1.-CONVOCATÒRIA
Un any més la AQCV en col·laboració amb el ICOQCV i les universitats públiques
d'aquesta Comunitat convoquen la Fase Local de l'Olimpíada de Química de la qual
eixiran els estudiants que representaran a aquestes universitats en la Fase Nacional .
Esta fase tindrá lloc, simultàniament, a totes les universitats de la Comunitat
Valenciana, el dia 23 de març de 2018, divendres, a les 16:00 h als següents llocs:
Alumnes de centres adscrits a :




Universitat d’Alacant Aulari I, Aula 1/0-21-G
Universitat Jaume I de Castelló a l'Aula Magna, TD0301CC, de l’Escola
Superior de Tecnología i Ciències Experimentals (ESTCE). Campus Riu Sec
Universitat Miguel Hernández d’Elx, Aula 1.2, edificio Arenals (Campus
de Elx))

La prova consistirà en:
 Exercici pràctic: integrat per 3 problemes. Durada 90 minuts.
 Exercici Teòric: 35 preguntes d'opció múltiple. Cada qüestió constarà de 4
opcions sent solament 1 opció la vertadera. Durada 90 minuts.
El programa de continguts de la prova serà el següent:










T.A.M. i càlculs estequimètrics

Formulació orgànica i inorgànica

Estructura de la matèria. Taula periòdica. Propietats periòdiques
Enllaç químic

Energia de les reaccions químiques i espontaneïtat.
Cinètica Química.
Equilibri Químic.

Equilibri de Dissolució-Precipitació.

Reaccions de transferència de protons. Equilibri Àcid-Base.
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3.- INSCRIPCIONS

Els interessats registraran la seua inscripció mitjançant la pàgina web
(www.colegioquimicos.com ) fins al 8 de Març de 2018 o bé per escrit a: Associació de
Químics de la Comunitat Valenciana. C/ Astúries, 19 baix. 46023 VALÈNCIA (tel i fax:
96/337.53.77) o e-mail : olimpiada@colegioquimicos.com.
4.- BASES
Poden participar a l’Olimpíada Química de la Comunitat Valenciana alumnes que
cursen 1er ó 2on de batxiller a qualsevol Centre de la Comunitat Valenciana,
i que hagen sigut prèviament seleccionats en els seus centres fins a un màxim de tres.
no obstant açò es deixa a criteri del professor el poder presentar a un major nombre si
aquest considera donat el seu nivell convenient presentar-los i que presenten la
inscripció dins del termini establert.
Nota. La participació dels alumnes de nacionalitat no espanyola rebran, al igual que la
resta d'estudiants, tots els obsequis que tradicionalment es lliuren als participants.
No obstant açò si es donara el cas que algun d'ells es classificar-se entre els tres primers
classificats l'organització d'aquesta fase local no pot garantir la seua participació en la
fase nacional com a representants d'espanya ja que aquesta decisió competeix al M.E.
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