El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch presenta una visió de l’univers
esportiu des de dues vessants: un recorregut cronològic per la història de la pràctica
esportiva, i una visió general de l’ampli ventall d’esports que es practiquen en tot el món.
Destaca igualment la col·lecció de peces relacionades amb els Jocs Olímpics de Barcelona
de 1992 i l’espai d’activitats on els alumnes poden posar a prova la seva velocitat, salt i
reflexos.

Indicacions generals
•

El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch és un museu. Cal tenir cura
del que hi ha exposat, no córrer ni fer soroll dins les sales d’exposició.

•

Sigueu puntuals, especialment si teniu reservada una visita mediada per un
educador ja que un retard podria afectar visites posteriors així com l’ocupació de
les sales d’exposició.

•

En cas que en el grup hi hagi alguna persona amb necessitats especials tant
educatives com de mobilitat o sensitives, comuniqueu-nos-ho amb anterioritat.

•

El professorat i acompanyants hauran de vetllar en tot moment per la seguretat i
el control del grup.

•

Col·laboreu tant amb el personal del museu, l’equip d’educadors del museu com
els membres de l’equip de seguretat i vigilants de sala, especialment pel que fa
als accessos com l’emmagatzematge de motxilles i menjar.

•

Està prohibit accedir a les sales del museu amb motxilles, bosses, menjar o
beguda. Ara bé, el grup pot accedir al museu amb material per prendre notes i fer
fotografies.

•

Està permès fer fotografies dins el museu. Resta a les indicacions del professorat
responsable de cada grup permetre l’ús de telèfons mòbils.

•

En arribar al museu, adreceu-vos a l’equip d’educadors al mostrador i resteu a
l’espera de les indicacions d’un membre de l’equip d’educadors del museu ja que
us indicarà quin serà el procediment que seguireu.

A continuació us presentem de manera molt breu, els principals temes que podreu trobar
al museu, juntament amb uns proposta d’activitat que podeu proposar als vostres
alumnes per tal de preparar els continguts que veuran durant la visita.
Les diferents activitats han estat pensades per a que els alumnes treballin en grup
especialment les habilitats de recerca, observació, comparació i anàlisi així com
d’expressió. Podeu triar aquelles que us siguin més interessants, adaptar-les i modificarles. Igualment, ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l’adreça de correu:
info@fbolimpica.es

Objectius
•

Obtenir informació de fonts primàries i secundàries.

•

Incidir en l’educació patrimonial superant barreres disciplinars.

•

Entendre que el Museu Olímpic conserva peces patrimonials.

Història de la pràctica esportiva
El Museu Olímpic i de l’Esport ofereix una visió general de l’evolució de la pràctica
esportiva a tot el món. El discurs del museu s’inicia amb els primers exemples d’exercici
físic en la prehistòria per anar evolucionant cap a una pràctica esportiva ritual i, finalment,
reglamentada des del segle XIX.
Ara bé, l’exemple més complex de pràctica esportiva són segurament els Jocs Olímpics,
iniciats a l’Antiguitat, clausurats en època romana i restaurats a finals del segle XIX i encara
vigents.
Tot i que la reglamentació de molts esports es va iniciar al segle XIX, es tractava d’esports
que ja es practicaven amb anterioritat o que derivaven d’un esport anterior.

Activitat_01
Investigueu sobre un esport. Identifiqueu quan es va començar a practicar de manera
reglada, si ha tingut esportistes significatius al llarg de la història, com es jugava
anteriorment i si deriva d’algun esport anterior. Investigueu també si s’han creat variants
del mateix esport.

Esports i disciplines
En el Museu Olímpic i de l’Esport podreu observar objectes de diferents esports, tant
olímpics com no olímpics, que es practiquen a tot el món. La gran majoria d’aquests
esports requereixen d’uns espais i materials determinats per tal de poder-se practicar.
Al llarg del temps els diferents esports han anat canviant ja sigui en reglamentació o
equipació. Alguns s’han diversificat i fins i tot n’hi ha que han desaparegut per manca de
pràctica.
Els diferents esports requereixen d’una equipació específica que permet practicar-lo de
manera òptima.

Activitat_02
Escolliu un element esportiu que conegueu i relacioneu la seva forma, les peces de les
quals està format i els seus materials, amb les característiques de l’esport per al qual ha
estat dissenyat.

Els Jocs Olímpics de Barcelona
Barcelona va celebrar uns Jocs Olímpics l’any 1992. Aprofitant aquest esdeveniment, es
va aprofitar per renovar molts aspectes de l’urbanisme de la ciutat. D’aquells Jocs ens
queda un llegat que, en part, es conserva al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch.
Els Jocs Olímpics de Barcelona van anar acompanyats d’espectacles d’àmbit cultural que
van fomentar elements com la rumba catalana, potenciar el voluntariat o posar de relleu
elements tant característics de la història de la ciutat com el Modernisme o Gaudí.
Les ciutats que organitzen uns Jocs Olímpics aprofiten per mostrar aquells espais que els
són més representatius. Les instal·lacions esportives poden ser noves però en alguns
casos, com és el cas de Barcelona, es reaprofiten instal·lacions creades molts anys abans.

Activitat_03
Identifiqueu espais del vostre entorn que considereu d’especial interès o molt
representatius del lloc on us trobeu i que permetin explicar la història del vostre barri,
poble o ciutat.. Poseu de relleu aquells que permetrien desenvolupar-hi algun esport.

