
 
 

 
El dissabte 6 d’abril, es van celebrar a Càceres les 10enes Olimpíades de Geologia organitzades 
per l’Asociacion Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) amb la 
col·laboració de l’”Ilustre Colegio Oficial de Geólogos(ICOG)” i la Sociedad Geológica de España 
(SGE).  

 
En aquesta final van participar,96 estudiants, procedents de tots els territoris de l’Estat 
Espanyol prèvia fase de selecció territorial en la que havien participat prop de 3500 
estudiants.  
 
Catalunya hi competia amb 16 estudiants de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. La 
selecció d’aquests estudiants es va fer el 8 de març amb la participació de 577 
estudiants de 1r i 2n de Batxillerat i alguns de 4ESO procedents de 60 centres de tot 
Catalunya. Van fer les proves a 6 seus repartides per tot Catalunya (UAB, UB, UPC 
Manresa, UdG, UdL i URV). 
 

 
 
En aquesta fase catalana es va comptar, amb el suport (a més de les universitats 
catalanes anteriorment esmentades) del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Seminari Permanent de Ciències Naturals, el Col·legi 
Oficial de Geòlegs de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el 
Geoparc de la Catalunya central. 

 



L’equip que representarà l’estat Espanyol a la fase internacional que es disputarà a Daegu (Korea) 
està format pels alumnes (en ordre de classificació i puntuació) per Alejandro de SALAMANCA, 
Ramón de VALENCIA, Adrián de MADRID i Ilyas de ALACANT.  
Ha estat un cap de setmana intens dedicat a la geologia i a la convivència d’aquests estudiants de 
totes les comunitats autònomes. Desprès d’un examen test individual van fer una prova gimcana 
que puntuava per a la classificació general. En aquesta prova els alumnes hi participaven en grups 
mixtes que rebien el nom d’un mineral o roca amb altres estudiants d’arreu de l’estat espanyol. 
Volem destacar de nou que el grup guanyador de les proves d’equip estava integrat per dos 
alumnes catalans (Andrea Maria Popa (Barcelona) i Maria Mañanet (Llèida)) a més d’un altre 
estudiant i en el grup classificat en tercera posició hi havia un alumne de Barcelona (Paula 
Hernando).  

  
1r grup classificat, format per Ramón Margarit de València, 
Andrea Maria Popa (Barcelona) i Maria Mañanet 
(Llèida)  

3r grup classificat format per (d’esquerra a dreta) 
Alejandro Herdández de Salamanca, Óscar Hernández 
(València) i Paula Hernando (Barcelona) 

 
 
Tots els alumnes catalans van fer un brillant paper amb molts alumnes entre els de més alta 
puntuació.  
 
El viatge a Càceres, i per tant la participació catalana a les Olimpíades estatals, es va poder 
realitzar gràcies al suport del Seminari Permanent de Ciències Naturals, el Departament de 
Geologia de l’Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat de Ciències de la Terra i Medi 
Ambient de la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. A tots ells 
volem agrair aquesta col·laboració. A part dels premis lliurats a Càceres, els 4 primers classificats 
poden gaudir de matrícula gratuïta el primer curs a qualsevol universitat d’Espanya si escullen la 
carrera de Geològiques gràcies al suport del Consell de Rectors de Geologia a aquest 
esdeveniment. Volem agrair la col·laboració de les dues universitats catalanes on es cursa el grau 
en Geologia (UAB i UB) que atorguen la beca als catalans millor classificats.  
 
El cap de setmana va ser una festa de la Geologia tant per a l'alumnat com per al professorat 
acompanyant que va poder gaudir, entre d'altres activitats, d'un recorregut geològic pels Barruecos 
i també pel centre de la ciutat monumental de Càceres. A més, els professors que acompanyaven 
la competició van poder seguir durant les proves uns tallers de formació. 
 



 
Foto de grup de tots els participants a les olimpíades de Geologia 
 

 
Fotografia durant la sortida per la ciutat de Càceres 
 
 
Per últim, volem felicitar i donar les gràcies a tots els professors i professores d’aquests alumnes 
per la seva tasca durant aquestes proves però també i molt especialment en el seu dia a dia a les 
aules on demostren que estem preparant alumnes molt competents.  
 

Organitzen: Col·laboren: 

 

 

 

 

 
 

 


