
CIÈNCIES SOCIALS – JOCS OLÍMPICS I 

 

COL·LEGI SANT JOSEP 
 

DEPARTAMENT DE SOCIALS 

 1r ESO 

  

Hola a tots, 

 

És molt probable, que entre les moltes notícies relacionades amb el COVID- 19 que heu 

escoltat o llegit aquests dies, n’hagueu sentit una que feia referència als Jocs Olímpics 

que s’han de celebrar aquest estiu a Tòquio (Japó); possiblement heu sentit que es 

qüestionava si es podrien arribar a celebrar degut a les circumstàncies tan excepcionals 

que estem vivint a tot el món. 

Però potser també heu sentit dir que serien els XXXII Jocs de l’era moderna o que fa 

molts pocs dies la flama olímpica ja havia sortit de les ruïnes de l’antiga  d’ Olímpia i 

havia arribat al Japó. I la qüestió és....quina relació hi ha entre una antiga polis grega 

com Olímpia i una ciutat tan moderna com Tòquio?....teniu la resposta? ...Hèl.lade, 

polis, temples, divinitats... Doncs sí! Ho hem estat comentant a les últimes classes de 

socials; els grecs no només van inventar la democràcia, el teatre amb les  tragèdies i 

comèdies, la filosofia, l’alfa i la omega, molta terminologia científica o les columnes 

jòniques, també van ser els creadors dels JOCS OLÍMPICS. Ja sabeu que allò que sempre 

us repeteixo, que som hereus de la cultura clàssica –grega i romana-, que més o menys 

vindrien a ser com els nostres besavis... no és una broma. 

I ara, que no tenim altra opció que quedar-nos a casa és un bon moment per investigar 

sobre una petita part d’aquest llegat grecoromà. 

 

Som-hi! 

 

Us recomano que respongueu les activitats en un document word i que copieu sempre 

l’enunciat de la pregunta. Si algú no pot disposar d’un ordinador també ho pot fer a mà 

en un full. Revisaré les activitats quan tornem a l’escola. 

 

Recordeu que per a resoldre qualsevol dubte podeu contactar amb mi al correu electrònic 

fcps.marta.carbo@stjosep.com 
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 FONTS PER FER LA RECERCA D’INFORMACIÓ: 

 

 Llibre de socials. Tema 14. Apartat 2: Viatja al passat 

 Web amb bona informació sobre els jocs 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/zeus/olympia1.htm 

 

 Web de la BBC – The Olympics: Ancient versus Modern 

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greek_olympics_01.shtml#three 

 Vídeo “Els jocs olímpics a l’Antiga Grècia” 

https://www.youtube.com/watch?v=RGqSCLpzbYI   

 

 Vídeo “Ancient Olympia”  https://www.youtube.com/watch?v=bv0OCj9LMLI 

 Vídeo sobre els Jocs Olímpics moderns 

https://www.youtube.com/watch?v=YNv_QS37IDk 

 

 

 

... Sobre els Jocs Olímpics a l’Antiga Grècia 

 

a) Quan i on es van començar a celebrar els 

Jocs Olímpics a l’Antiga Grècia? Quin va ser el 

seu origen? 

b) A què fa referència la paraula Olimpíada? 

c) Cada quan es feien? 

d) Què era la treva Olímpica? 

 

e) Quines proves esportives realitzaven? En què consistia el pentatló? 

f) Quan i per què es van deixar de celebrar aquests Jocs Olímpics? 

g) Busca la imatge de dues escultures gregues que representin atletes. Has de dir-ne el 

nom, l’autor i l’esport que practicaven. Com es representen aquests atletes? Creus que 

són imatges realistes? 
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....Sobre els Jocs Olímpics de l’Era  Moderna  

 

a) Quan i per què es van tornar a celebrar els Jocs Olímpics? 

b) Actualment, quin organisme n’és el seu responsable? 

c) Com es decideix la ciutat que s’encarrega d’organitzar-los cada quatre anys? 

d) Ja sabeu que Barcelona també va organitzar uns Jocs Olímpics l’any 1992. De fet, Sant 

Sadurní d’Anoia va ser subseu olímpica. Demaneu a casa que us expliquin algunes 

anècdotes, curiositats... sobre aquests jocs i comenteu-ne tres o quatre, les que us 

semblin més interessants. 

e) Esbrina quina relació hi ha entre l’actual prova de la Marató  i l’antiga polis grega del 

mateix nom. 

f) Saps si avui dia hi ha alguna prova semblant al pentatló? 

 

... Comparem 

a) Comenta algunes de les semblances i diferències més destacades entre els antics Jocs 

Olímpics grecs i els actuals.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


