X Olimpíada de Biologia de Catalunya 2020
Nota de premsa
El passats 8 i 12 de febrer de 2020 es va realitzar la dècima edició de l'Olimpíada de Biologia
de Catalunya (OBC). Aquesta activitat consta de una prova teòrica i d’una prova pràctica. La
prova teòrica es va fer el dissabte 8 de febrer, de forma simultània, a les Universitats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic, va durar dues hores i en ella van participar 354
alumnes de segon curs de Batxillerat de 114 centres educatius de Catalunya. La prova pràctica
es va fer el dimecres 12 de febrer a la Universitat de Barcelona, va durar tres hores i mitja i en
ella van participar els 21 alumnes que havien obtingut millor qualificació a la prova teòrica. Els
resultats i l’entrega de premis es farà en un acte solemne, el proper divendres 28 de febrer a
les 19:00h a la seu de la Societat Catalana de Biologia del carrer del Carme, 47 de Barcelona.
Aquest acte estarà obert al públic.
Els sis millors classificats en aquesta Olimpíada podran participar, si ho desitgen, en
representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, a la XV Olimpíada Espanyola
de Biologia (OEB), que se celebrarà a Bilbao del 26 al 29 de març de 2020. A més a més, el
primer classificat a l’OBC tindrà dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats
graus, segons la disponibilitat de cada Universitat. D’altre banda, els quatre millors classificats
a l’OEB tindran l'opció de participar en la XXXI Olimpíada Internacional de Biologia (IBO),
que se celebrarà a la ciutat de Nagasaki (Japó) del 3 a l'11 de juliol de 2020, i els quatre
següents millor classificats de l’OEB tindran l’opció de participar a la XIV Olimpíada
Iberoamericana de Biologia (OIAB), que tindrà lloc a la ciutat de San José (Costa Rica), del 6
al 12 de setembre de 2020.
L’Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectius premiar públicament l’esforç realitzat
pels millors alumnes que estudien Biologia en el Batxillerat, animar-los a continuar estudiant
aquesta ciència i oferir-los l’oportunitat de conèixer a altres alumnes interessats en la Biologia.
Està estructurada per afavorir que els participants no es preocupin tant pels resultats finals sinó
per gaudir d’aquesta experiència, on la simple participació ja resulta un motiu de gran
satisfacció. Es considera que són necessàries activitats com aquesta, per aconseguir que els
nostres millors alumnes vegin que poden continuar amb el seu esforç perquè la seva societat
els sap valorar i premiar.
La comissió organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya és molt plural, hi participen
el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, la Societat
Catalana de Biologia, el Seminari Permanent de Ciències Naturals, la Institució Catalana
d’Història Natural, l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia
Molecular, la major part de les universitats catalanes (UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPF i
URV) i varies empreses com a patrocinadores.
Olimpíada de Biologia de Catalunya
http://olimpiadadebiologia.cat/index.html
http://olimpiadadebiologia.cat/contact.php
T/W: 659 002 871

Els participants en la prova teòrica a la Facultat de Biologia de la Universitat Barcelona, el
dissabte 8 de febrer de 2020

Aspecte d’una aula de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona el dissabte 8 de
febrer durant la prova teòrica.

Prova pràctica el dimecres 12 de febrer de 2020 en un dels laboratoris de Bioquímica de la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

