II OLIMPÍADA GALEGA DE HISTORIA
“FAI HISTORIA CON NÓS”
A Facultade de Historia da Universidade de Vigo convoca a II Olimpíada Galega de

Historia. Fai Historia con nós .

OBXECTIVOS
-

Promover o interese do alumnado de Educación Secundaria pola Historia.
Visibilizar a importancia do ensino e a aprendizaxe da Historia ao mesmo nivel que
materias de outros ámbitos de coñecemento.
Destacar o aspecto lúdico da aprendizaxe da Historia e a posibilidade de empregar
este sistema como elemento avaliador nas aulas de Ensino Secundario.
Estreitar as relacións entre os centros de Ensino Secundario galegos e a Universidade
de Vigo.
Dar a coñecer a Facultade de Historia e o campus de Ourense entre o alumnado
interesado no ámbito humanístico.
Fomentar a relevancia das disciplinas humanísticas para a comprensión do mundo
actual e a súa mellora.

BASES
Participación
Poderá participar na II Olimpíada Galega de Historia. Fai Historia con nós todo o
alumnado matriculado no curso 2018/2019 en 4º de ESO dos centros de Ensino
Secundario da Comunidade Autónoma Galega.
A participación na proba realizarase mediante equipos. Cada centro só poderá presentar
un equipo formado por catro estudantes e un/unha docente encargado/a da preparación
e representación do equipo a todos os efectos.
A proba terá lugar o día 24 de maio na Facultade de Historia do Campus de Ourense.
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Inscrición
O prazo de inscrición finaliza o día 12 de abril de 2019 ás 14:00 horas.
A inscrición será realizada polo/a docente encargado/a a través deste formulario que será
remitido por correo electrónico a sdefho@uvigo.es, indicando no asunto II Olimpíada
Galega de Historia. Fai Historia con nós .
A Olimpíada considérase un acto público, dado que os participantes son menores de
idade deberase enviar, xunto coa inscrición, a seguinte autorización que permite o uso
das imaxes.

Probas
Os equipos enfrontaranse nunha competición que seguirá o esquema pregunta-resposta.
Cada equipo deberá nomear un/unha voceiro/a, indicando os seus datos na folla de
inscrición.
As probas cinguiranse aos contidos do currículo da materia de Xeografía e Historia de 4º
de Educación Secundaria establecidos pola actual lei educativa (LOMCE).
Realizaranse sucesivas roldas de probas eliminatorias entre os equipos participantes. A
orde dos equipos establecerase ao comezo da competición mediante un sorteo no que
participarán os/as voceiros/as do equipo.

Características
As probas as que se enfrontarán os equipos serán:
Primeira fase (ata cuartos de final)
- A través dunha aplicación informática (tipo Kahoot, Quizizz o Socrative) que se dará a
coñecer previamente aos equipos participantes para que a descarguen e se familiaricen
con ela.
- Preguntas tipo test cunha única posible resposta válida.
- Todos os equipos participarán como mínimo en dúas quendas do concurso.
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Segunda fase (semifinais e final)
- A través do formato tradicional no que haberá unha persoa encargada de realizar as
preguntas que serán proxectadas paralelamente na pantalla. Unha persoa actuará a modo
de xuíz no caso de que exista algunha dúbida.

Preguntas
- Cuestións de verdadeiro ou falso.
- Cuestións de escoller a resposta correcta.
- Identificación dunha personaxe ou obra artística.
- Identificación dun texto.

Sistema de puntuación
Na primeira fase a plataforma encargarase de xeito automático de contabilizar a
puntuación (acertos e tempo) acadada por cada equipo.
Nas semifinais e na final, cada pregunta/proba acertada sumará un punto.
En ningunha das fases se contempla o rebote das preguntas non acertadas.

Clasificación
Haberá sucesivas fases onde se enfrontarán os equipos participantes, clasificándose para
as fases sucesivas, habendo entre a primeira e a segunda eliminatoria unha repesca que
asegure a participación de cada equipo como mínimo en dúas ocasións.

Data e lugar de celebración
24 de maio de 2019 na Facultade de Historia do Campus de Ourense. O horario
concretarase coa suficiente antelación.

Propostas de premios (en función do orzamento dispoñible)
Os/as participantes recibirán un diploma acreditativo.
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Equipo gañador: unha tablet para cada compoñente do equipo e un lote de libros e un
trofeo para o centro escolar. A/O docente encargada/o do equipo recibirá como agasallo
unha proposta vacacional de fin de semana para dúas persoas.
Segundo premio: un libro e un videoxogo para cada compoñente do equipo e un lote de
libros e un trofeo para o centro escolar. A/O docente encargada/o do equipo recibirá
como agasallo dúas entradas ás termas + masaxe en Outariz.
Terceiro premio: un libro ou un videoxogo para cada compoñente do equipo e un lote
de libros e un trofeo para o centro escolar. A/O docente encargada/o do equipo recibirá
como agasallo dúas entradas ás termas + masaxe en Outariz.
Cuarto premio: un libro ou un videoxogo para cada compoñente do equipo e un lote de
libros e un trofeo para o centro escolar. A/O docente encargada/o do equipo recibirá
como agasallo dúas entradas ás termas + masaxe en Outariz.

Propiedade intelectual e dereitos de imaxe
A II Olimpíada Galega de Historia. Fai Historia con nós é propiedade da Facultade de
Historia da Universidade de Vigo, que cede o uso das probas con fins educativos,
académicos ou similares, así como en actividades que sexan sen ánimo de lucro e sen
efectos comerciais. En calquera uso público deberá citarse a procedencia.
A Olimpíada considérase un acto público e as reportaxes gráficas que nel se realicen serán
propiedade da Facultade de Historia que poderá usar libremente este material nas súas
publicacións gráficas ou virtuais.
A inscrición e participación na Olimpíada de Historia implica expresamente a aceptación
destas condicións e bases.
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, infórmase aos participantes de que os datos por eles proporcionados formarán
parte dun ficheiro coa única finalidade da xestión da participación nesta convocatoria. A
entidade responsable do ficheiro é a Facultade de Historia da Universidade de Vigo - con
domicilio no Campus universitario. As Lagoas s/n. 32004 Ourense- na cal se poderán
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que legalmente lles
asisten.
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