IL.LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE QUÍMICS
COMUNITAT V ALENCIAN A
ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS COMUNITAT V ALENCIANA
Astúries 19 - baix

Telèfon i Fax 96 337 53 77

46023 VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA DE LA OLIMPÍADA QUÍMICA 2018
Fase de Preselecció de representans de la província de València
BASES
Poden participar a l’Olimpíada Química de la Comunitat Valenciana alumnes de qualsevol
nacionalitat (1) sempre que complisquen les següents condicions: que cursen 1er ó 2on de batxiller a
qualsevol Centre de la Comunitat Valenciana, que estiguen matriculats en algún dels seus centres
d’ensenyament, i que presenten la inscripció dins del termini establert.
Cada alumne que es presente ha de ser avalat per un professor del seu Centre, preferentment pel
professor de Química, qui actuarà com a tutor i el prepararà per a les proves de la fase local.
No s'admetran solicituts que no complixquen en este requisit.
Se recomana presentar un maxim de 3 alumnes per grup de quimica si be se deixa al criteri del
professor poder aumentar este numero si considera que existix un major Nº d'alumnes motivats cap al
estudi de la quimica.
INSCRIPCIONS
Els interessats registraran la seua inscripció mitjançant la pàgina web (www.colegioquimicos.com)
abans del 24 de novembre de 2017, 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
ORGANITZADORS




Associació de Químics de la Comunitat Valenciana,
Universitat de València Estudi General i
Universitat Politècnica de València

FASE DE PRESELECCIÓN
La Fase de Preselecció de representans de la província de València tindrá lloc el dia 1 de
desembre de 2017, divendres, a les 16:00 h al Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot en
aules a determinar
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El programa de continguts de la prova serà el següent:
1.
2.
3.
4.

T.A.M. i calculs Estequiomètrics
Formulació orgànica i inorgànica
Estructura de la matèria. Tabla periòdica Propietats periòdiques.
Enllaç químic

La prova consistirà en:
a)
b)

Exercici teòric; 25 preguntes d’opció múltiple. Duració 60 minuts
Cada qüestió constarà de quatre opcions sent no més una la vertadera..
Exercici pràctic, integrat per tres problemes Duració 90 minuts.

D'aquesta prova serán seleccionats els 16 millors alumnes els quals s'incorporaran a les classes de
preparació que començaran el 15 de Desembre i es desenvoluparan els divendres per la vesprada a la
Facultat de Químiques, Campus de Burjassot
FASE LOCAL
L´examen de la Fase Local será : divendres 23 de març de 2017 a les 16:00 hores. Aules per
determinar.
Realisarém la convocatoria de la fase local per a Alacant, Castello i València al mes de Desembre.

NOTA:
La celebració de la fase Nacional de les Olimpiades de Química, esta edició, será a
Salamanca, pendent de confirmació oficial.
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