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Fundació Barcelona 
Olímpica 

 
 

SERVEIS PEDAGÒGICS 
 
El departament de Serveis Pedagògics del MOE posa a disposició d’escoles, 
esplais i qualsevol entitat educativa, un ampli ventall d’iniciatives i activitats 
pensades per transmetre els continguts del museu així com l’essència de 
l’esport i l’olimpisme. 
 
La nostra oferta pedagògica, els continguts de la qual sempre podem ajustar a 
les vostres necessitats, és la següent: 
 
Informació bàsica: 
 

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
 
Visita guiada pedagògica 
Visita guiada pel MOE sobre els seus continguts, explicats a partir de la història 
de l’esport i l’olimpisme. 
 
Prepara’t! 
Breu dossier de preguntes sobre els continguts del MOE que els participants 
hauran de cercar en els diferents espais del museu. Hi ha 5 nivells diferents, 
des de 3r de Primària fins al Batxillerat. 
 
Guia pedagògica 
Guia didàctica del MOE per als professors i les professores, amb explicacions 
breus de cada àrea del Museu. 
 
Treball de síntesi 
Dossier de treball adaptat als continguts del Museu per als alumnes de l’ESO 
que participin del Treball de Síntesi. Durant una jornada pedagògica al MOE, es 
desenvoluparan un seguit d’activitats. 
 
Tallers 
Activitats teòrico-pràctiques al voltant de la temàtica de l’esport i l’olimpisme, 
desenvolupades a partir de la investigació, la participació i el treball en equip. 
 

MATERIALS PEDAGÒGICS 
 
Suport pedagògic FBO 
Dossiers amb fitxes pedagògiques per reforçar la feina dels professors i 
professores de les escoles que participin en els programes pedagògics del 
MOE. 
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Suport pedagògic COI 
Dossiers de documentació i formació sobre temàtica olímpica per a 
professionals de l’educació que sol·licitin documentació tècnica, encara que no 
participin del programa pedagògic.  
 
 
 

EL MUSEU OLIMPIC I DE L’ESPORTEL MUSEU OLIMPIC I DE L’ESPORTEL MUSEU OLIMPIC I DE L’ESPORTEL MUSEU OLIMPIC I DE L’ESPORT    
RESUM RESUM RESUM RESUM VISITES CONCERTADESVISITES CONCERTADESVISITES CONCERTADESVISITES CONCERTADES    
    
Visita al MOE 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita lliure al MOE. Durada: 
Lliure. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 per escola) 
 
Visita guiada al MOE 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita guiada al MOE amb un 
educador. Durada: 1h 15'. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 
per escola) 
 
Visita al MOE i una instal�lació olímpica 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita lliure al MOE + visita 
guiada a l'Estadi o al Palau Sant Jordi. Durada: Lliure al MOE i 30' la 
instal�lació. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 per escola) 
 
Visita al MOE i dues instal�lacions olímpiques 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita lliure al MOE + visita 
guiada a l'Estadi i al Palau Sant Jordi. Durada: Lliure al MOE i 45' les 
instal�lacions. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 per escola) 
 
Visita guiada al MOE i una instal�lació olímpica 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita guiada al MOE amb un 
educador + visita guiada a l'Estadi o al Palau Sant Jordi. Durada: 1h 15' 
al MOE i 30' la instal�lació. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 
per escola) + dossier de treball per a cada un dels alumnes. Català, 
castellà, francès, anglès 
 
Visita guiada al MOE i dues instal�lacions olímpiques 
Adreçada a: Tots els nivells. Contingut: Visita guiada al MOE amb un 
educador + visita guiada a l'Estadi i al Palau Sant Jordi. Durada: 1h 15' al 
MOE i 45' les instal�lacions. Material didàctic: Dossier tècnic professor (1 
per escola) Català, castellà, francès, anglès 
 
Treball de Síntesi Olimpisme i Esport: Educació Olímpica (inclou visita 
Museu) 
Adreçada a: Educació Secundària Obligatòria. Contingut: Sessió teòrica 
i treball de camp al MOE amb un educador . Durada: 3h. Material 
didàctic: Dossier tècnic professor (1 per escola) + dossier de treball per 
a cada un dels alumnes 
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Tallers 
Adreçada a: Batxillerat, Nivell ESO. Contingut: Història dels Jocs 
Olímpics i de l'activitat física. Durada: 1h 30'. Material didàctic: català, 
castellà, anglès 
 
Tallers 
Adreçada a: Batxillerat, Nivell ESO. Contingut: Prepara't. Durada: 1h 30'. 
Material didàctic: català, castellà, francès, anglès 
 
Tallers 
Adreçada a: Batxillerat, Nivell ESO. Contingut: Els valors olímpics i 
l'esport. Durada: 1h 30'. Material didàctic: català, castellà 
 
Tallers 
Adreçada a: Nivell Primària, Batxillerat, ESO. Contingut: Història dels 
JJOO de Barcelona'92. Durada: 1h 30'. Material didàctic: català, castellà 
 
Campus i Casals d'Estiu 
Sessió sobre esport i olimpisme. Durada: 2h. Material didàctic: català, 
castellà 
 
Visita al MOE 
La visita al MOE permet conèixer els orígens de l’esport i l’olimpisme; 
conèixer els seus valors intrínsecs: el joc net, guanyar amb elegància i 
perdre amb dignitat, aprendre que amb l’esforç i la constància es poden 
arribar a superar els propis límits;  reconèixer l’esforç i la superació que 
hi ha darrera d’un campió esportiu. Un recorregut per més de 2.310 m2 
on reconèixer els esports olímpics i paralímpics; els esports minoritaris i 
els de nova creació; admirar els ídols d’aquest moviment universal 
concentrats al Hall of Fame del Museu i reviure els Jocs de Barcelona. 
 
Visita guiada a les instal�lacions olímpiques 
La visita guiada a les instal�lacions olímpiques, Estadi i Palau Sant Jordi, 
ens permet endinsar-nos en la història de les dues principals 
instal�lacions que van acollir els Jocs del 92. Els seus orígens, les seves 
especificacions tècniques, la seva evolució...; conèixer més a fons  
aquestes joies de l’arquitectura esportiva. 
 
Treball de Síntesi Olimpisme i Esport 
El Treball de Síntesi Olimpisme i Esport desenvolupa un programa 
complert de formació i activitats que es basen en la història, l’ideari, 
l’ètica i la universalitat del Moviment Olímpic i de l’Esport. En aquest 
treball els alumnes treballaran els tres tipus de continguts: conceptuals, 
procedimentals i actitudinals. 
 
Hem escollit un subjecte com el dels Jocs Olímpics amb la idea de donar 
un punt de referència. Els Jocs Olímpics és un fet proper que ens permet 
treballar els diferents eixos transversals de l’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i té moltes possibilitats per a totes les àrees d’estudi 
per part de l’alumne. 
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ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
 
 
VISITA GUIADA PEDAGÒGICA 
 
 
PRESENTACIÓ Visita guiada pel Museu Olímpic per un expert en 

educació olímpica i història de l’esport 
 
 
OBJECTIU Donar a conèixer els continguts del MOE d’una forma més 

didàctica 
   Transmetre els valors esportius i olímpics 
   Sensibilitzar els nens i nenes amb el moviment olímpic 
   Motivar a fer pràctica esportiva 
    
  
CONTINGUT  Història de l’Activitat Física i l’Esport i de l’Olimpisme 
   Simbologia Olímpica 
   Els Jocs de Barcelona ’92  
 
CARACTERÍSTIQUES Espai: Auditori – MOE 

Durada: 1h 30 minuts (30’ introducció a l’auditori, 
10’video dels Jocs de Bcn, 50’ museu) 
Material: cada alumne ha de portar un llapis i un 
suport on recolzar-se (carpeta o llibreta), en el cas 
del Prepara’t 

 
DESTINATARIS Grups d’escolars de tots els nivells (des d’Educació Infantil 
fins al Batxillerat) 
 
COMENTARIS Es pot complementar la visita amb un joc de pistes 

anomenat Prepara’t!, on el feedback es fa a l’escola (es 
donen les respostes als professors) 
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PREPARA’T! 
 
PRESENTACIÓ Dossier de preguntes que l’alumnat ha de cercar pel MOE 
 
 
OBJECTIU  Que els nens i nenes es fixin més en els continguts i la 
informació del MOE. 
   Aprendre a cercar informació en diferents espais (plafons, 
panells interactius...) 
    
  
CONTINGUT  Història de l’Activitat Física i l’Esport i l’Olimpisme 
   Simbologia Olímpica 
   Glòries esportives 
   Els Jocs de Barcelona ’92  
   Juan Antonio Samaranch 
 
CARACTERÍSTIQUES Espai: MOE 
    Durada: 1h 
   
 
 
DOCUMENTACIÓ Format: Llibreta A5 (32 pàgines aprox.) 
   Llengües: Català/Castellà/Anglès/Francès 
   Paper: ecològic 100%, portada en color 
 
DESTINATARIS Nivell 1 3r – 4rt Primària 
   Nivell 2  5è – 6è Primària 
   Nivell 3  1er – 2on ESO 
   Nivell 4  4rt – 3er ESO 
   Nivell 5  Batxillerat 
 
COMENTARIS Full amb les respostes per als professors 
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GUIA PEDAGÒGICA 
 
 
PRESENTACIÓ Guia didàctica del MOE per als professors i les 

professores amb explicacions breus de cada àrea. 
 
 
OBJECTIU  Donar a conèixer el màxim sobre els continguts del MOE a 
les escoles. 
   Llibertat i autonomia del professor. 
    
 
CONTINGUT  Explicacions breus de cadascun dels diferents espais del 
Museu. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES Espai: MOE 
    Durada: 1h 

Material: 1 guia per professor (en acabar l’activitat 
es retorna a recepció) 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ Format: Llibreta A5 amb espiral (15 pàgines) 
   Llengües: Català/Castellà/Anglès/Francès 
    
 
DESTINATARIS Professors/es i monitors/es 
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TREBALL DE SÍNTESI “OLIMPISME I ESPORT: EDUCACIÓ OLÍMPICA” 
 
 
PRESENTACIÓ Dossier de treball adaptat a la realitat del Museu per als 

alumnes de l’ESO que participin del Treball de Síntesi 
 
CONTINGUT Informació general sobre l'Esport i l'Olimpisme vinculada a 

les diferents àrees curriculars 
Activitats d'ensenyament-aprenentatge de l’ESO adaptades 
al nivell educatiu de cada curs de l’ESO (1r-2n-3r), 
relacionades amb la temàtica del treball de camp 
“Educació Olímpica”                  
Activitats a desenvolupar al MOE                                              

 
 
CARACTERÍSTIQUES Aquesta documentació es complementa amb una 

jornada pedagògica en el propi museu on es 
treballen algunes de les activitats que apareixen en 
el dossier dels alumnes (s’imparteix teoria als 
alumnes amb diferents suports pedagògics d’acord 
amb les competències transversals i específiques) 
Espai: MOE 
Durada: 4h 

    
 
DOCUMENTACIÓ Format: A4 enquadernat amb espiral/wire-o 

Color: Portada (4+4), interior (b/n) 
Llengües: Català (continguts de castellà i anglès segons les 
matèries curriculars) 
Paper: 80g. ecològic 100%, portada i contraportada 
cartolina 300g. ecològic 100% (aprox. 80 pàgines) 

 
 
DESTINATARIS Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO 
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ELS ESTIUS DEL MUSEU 
 
 
Pack estiu ’10 (per a Casals, Campus, Campaments i Colònies) 
 
 
Les entitats organitzadores d’Activitats, Campus i Casals d’Estiu tenen la 
possibilitat de complementar les activitats lúdiques, recreatives, esportives i 
culturals amb una sessió sobre Esport i Olimpisme al MOE. La durada 
d’aquesta sessió és de dues hores en horaris convinguts entre les 10 i les 16 
hores, de dimarts a divendres, durant els mesos de juliol i setembre. 
 
El preu per participant és de 3€ i els continguts són els següents 
 

- Visita al museu acompanyats dels propis monitors a qui es facilitarà 
els mitjans adients 

- Projecció d’una pel·lícula destacant els valors olímpics i esportius 
- Refresc ofert per a tots els assistents a la sessió 

 
 
 
PRESENTACIÓ Visita al Museu + projecció d’una pel·lícula (20 minuts) + 

una beguda (per assistent) 
 
 
OBJECTIU  Conèixer els diferents actes i anècdotes olímpiques 
mitjançant una projecció 
    
 
CONTINGUT  DVD - Cerimònia d’inauguració dels Jocs de Barcelona 
   DVD – Cerimònia d’inauguració dels Jocs de Beijing 
   DVD – Les Sèries Olímpiques (6 volums) 
    
   
 
CARACTERÍSTIQUES Espai: Auditori – MOE 

Durada: 1h 20’ (20’projecció, 1h visita al MOE amb la 
guia pedagògica per a cada monitor) 

    Material: Guia pedagògica  
 
DOCUMENTACIÓ Guia pedagògica per a cada monitor 
 
DESTINATARIS Casals d’estiu 
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TALLERS 
 
PRESENTACIÓ Activitats de grups escolars per treballar temàtiques 

concretes que enllacen la teoria i la pràctica al 
mateix temps, a partir de la investigació, la 
participació i el treball en equip amb l’ajut de 
material especialitzat i un monitor expert 

 
 
OBJECTIU  Introduir temàtiques específiques de l’esport i l’olimpisme 
 
CONTINGUT Història de l’Olimpisme 
   Els Jocs Olímpics de l’Antiguitat 
   Prepara’t!, per viure l’esport com mai no ho has fet 

Viu els Jocs de Barcelona ‘92 
   Els valors Olímpics i de l’Esport 
   Salut i desenvolupament integral 
   Esport i Medi Ambient 
   L’esport com a instrument per al desenvolupament de la 
Pau. 
     
 
CARACTERÍSTIQUES  
   Durada: 1h:30 
 
DOCUMENTACIÓ Suport per al professor (ampliació de la temàtica tractada) 
 
DESTINATARIS Grups de 30 alumnes 
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MATERIALS PEDAGÒGICS 
 
 
 
SUPORT PEDAGÒGIC FBO 
 
PRESENTACIÓ Carpeta amb fitxes pedagògiques per a reforçar el treball 

dels professors i professores de les escoles que participin 
en els programes pedagògics del MOE, bàsicament en el 
Treball de Síntesi “Esport i Olimpisme” 

 
OBJECTIU Ajudar a la introducció o l’aprofundiment de temàtiques 

concretes relacionades amb l’esport i l’olimpisme 
 
CONTINGUT  Orígens de l’Esport 

El Moviment Olímpic                                                   
Història de l’Esport i l’Olimpisme  
Educació en valors                      
Simbologia Olímpica 
Barcelona’92 

 
CARACTERÍSTIQUES Dossiers/Fitxes en PDF o impreses en paper 
 
DOCUMENTACIÓ Format: carpeta encunyada amb fitxes A4 

Color: Portada (4+4), fitxes (2+2) 
Llengües: Català / Castellà (bilingüe a dues cares de la 
fitxa) 
Paper: fitxes 170g. ecològic 100%, carpeta cartolina 300g. 
ecològic 100% (aprox. 30 fitxes) 

 
DESTINATARIS Professionals que acudeixin a la FBO amb un grup per 

participar del programa de serveis pedagògics 
Possible distribució a professors que sol·licitin 
documentació tècnica, encara que no participin del 
programa pedagògic 
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SUPORT PEDAGÒGIC COI 
 
 
PRESENTACIÓ Dossiers de documentació i formació de diferents 
temàtiques olímpiques. 
 
OBJECTIU  Introducció  
     
 
CONTINGUT  Moviment Olímpic 
   Els Símbols Olímpics 
   Els Jocs de l’Antiguitat 
   Els Jocs Olímpics Moderns 
   Els Pòsters Olímpics 
   El Relleu de la torxa 
 
DOCUMENTACIÓ Fitxes A4 

Llengües: Català / Castellà (bilingüe a dues cares de la 
fitxa) 

 
DESTINATARIS Professionals que acudeixin a la FBO amb un grup per 

participar del programa de serveis pedagògics 
Possible distribució a professors que sol·licitin 
documentació tècnica, encara que no participin del 
programa pedagògic 

 


