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Exemples d’activitats pràctiques i problemes de l’Olimpíada de 

Biologia de  Catalunya 

 

L’Olimpíada de Biologia de Catalunya  es convoca cada anys des del 

2011. Participen alumnes matriculats de 2n de batxillerat en centres 

de secundària de tot Catalunya. La prova consisteix en una part 

teòrica, que realitzen tots els alumnes, i una altra de pràctica, que 

realitzaran només els 20 alumnes amb les millors qualificacions de la 

prova teòrica. 

  

La prova teòrica té lloc simultàniament a les diferents seus de Catalunya, amb 200 participants a la seu 

de Barcelona (Universitat de Barcelona/ Universitat Autònoma de Barcelona), i un nombre variable a les 

seus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, a la Universitat de Lleida, a la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona i a la Universitat de Vic. 

 

Pàgina web oficial de la OBC: http://olimpiadadebiologia.cat/bases.html 

  

Objectius  

 

Afavorir el desenvolupament de competències relacionades amb el treball experimental en Biologia. 

 

Descripció de la proposta  

 

La prova pràctica que es proposa als 20 finalistes de la part teòrica de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya consisteix en la resolució de tres problemes pràctics en què els participants hauran de 

dissenyar estudis, realitzar experiments senzills, preparar i/o examinar mostres, analitzar dades, 

plantejar solucions, etc. 

El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al 

laboratori. No es tracta  en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, 

interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball al laboratori de Biologia. 

En aquest itinerari es presenten algunes de les proves proposades al llarg de les diverses edicions de 

l’Olimpíada. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Les proves pràctiques de l’OBC van adreçades a alumnat matriculat en 2n de batxillerat, tot i així alguns 

dels continguts poden correspondre a aspectes del currículum de primer curs. 

http://olimpiadadebiologia.cat/bases.html
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En tot cas, es tracta d’activitats amb un cert grau de dificultat, ja que han dissenyades per a un entorn 

de concurs. Tanmateix, amb un guiatge del professor/a es poden transformar en activitats 

d’aprenentatge a l’aula o laboratori. 
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