
El Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, gestionat per la 

Fundació Barcelona Olímpica, és una finestra oberta a l'univers esportiu. Ens 

mostra una perspectiva global de l'esport en totes les seves disciplines i 

modalitats en un espai interactiu que disposa d'una avançada tecnologia 

aplicada a tots els àmbits i que esdevé un espectacle per als sentits.

En aquest dossier podeu trobar informació sobre les activitats adreçades a 

públic escolar que es duen a terme des del museu. Enguany hem creat una 

activitat nova dirigida a la sensibilització de l’alumnat en els col·lectius amb 

discapacitat i en l’existència d’esports per a aquests col·lectius. En diem 

“Sense Límits” i esperem que sigui del vostre interès.

Per a qualsevol reserva, pregunta o suggeriment, us podeu adreçar a:

reserves@fbolimpica.es

Barcelona, juny de 2018

Oferta educativa del Museu Olímpic i de l’Esport

mailto:reserves@fbolimpica.es
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VISITA LLIURE AL MUSEU

Activitat adreçada a tots els nivells educatius.

Adreçada a grups a partir de 15 persones.

Durada aproximada, 1 hora.

La visita lliure és una visita al museu sense mediació de l’equip d’educadors del 

museu. Al llarg de la visita podreu conèixer els orígens de l’olimpisme, la 

història de la pràctica esportiva a Catalunya, la celebració dels Jocs de 

Barcelona’92 així com el gran ventall d’esports que es practiquen a tot el món.

Aquesta activitat es pot complementar amb:

Visita guiada a l’Estadi Olímpic

Prepara’t



DESCOBREIX ELS AMICS D’EN COBI

Activitat adreçada a Segon Cicle d’Educació Infantil.

Adreçada a grups classe d’unes 25 persones.

Durada aproximada, 1 hora i 45 minuts.

Català i castellà. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

Els amics d’en Cobi és una activitat dinamitzada per l’equip d’educadors del 

museu. En començar, cada alumne haurà de pintar el seu propi carnet 

identificatiu amb una mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, en Cobi. A 

continuació, es durà a terme una visita guiada pel museu en la qual caldrà anar 

trobant els amics d’en Cobi, un conjunt de mascotes de diferents 

esdeveniments esportius que ajudaran a explicar els moments i elements més 

rellevants de la pràctica esportiva a nivell internacional.



VISITA GUIADA AL MUSEU

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir d’Educació Primària.

Adreçada a grups entre 15 i 25 persones.

Durada aproximada, 1 hora i 45 minuts.

Català i castellà. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

La visita guiada és una activitat que compta amb la mediació de l’equip 

d’educadors del museu. Al llarg de la visita podreu conèixer els orígens de 

l’olimpisme, la història de la pràctica esportiva a Catalunya, la celebració dels 

Jocs de Barcelona’92 així com el gran ventall d’esports que es practiquen a tot 

el món.

Aquesta activitat es pot complementar amb:

Visita guiada a l’Estadi Olímpic



SESSIÓ D’INICIACIÓ A L’OLIMPISME

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir de Cicle Mitjà d’Educació 

Primària.

Adreçada a grups a partir de 15 persones.

Durada aproximada, 2 hores.

Català i castellà. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

La sessió d’iniciació a l’olimpisme és una activitat dinamitzada per l’equip 

d’educadors del museu. Consisteix en una explicació teòrica i participativa amb 

suport audiovisual, a l’auditori del museu, sobre els orígens i l’evolució dels 

Jocs Olímpics. En acabar, el grup visita el museu de forma lliure.

Aquesta activitat es pot complementar amb:

Visita guiada a l’Estadi Olímpic

Prepara’t



RECORDA ELS JOCS DE BARCELONA’92 – RECORREGUT PELS ESPAIS 

OLÍMPICS DELS JOCS DE BARCELONA

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir de Batxillerat.

Adreçada a grups entre 15 i 20 persones.

Durada aproximada, 2 hores i 15 minuts.

Català i castellà. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

En el marc de la celebració dels 25 aniversari dels Jocs Olímpics de 

Barcelona’92 aquest recorregut a peu, dinamitzat per l’equip d’educadors del 

museu, ofereix conèixer diferents espais de l’Anella Olímpica on es van 

desenvolupar els Jocs de Barcelona. S’hi fa especial menció de la urbanització 

de la muntanya de Montjuïc fins a concloure amb la celebració dels Jocs 

Olímpics. Un cop acabat el recorregut, el grup pot accedir al museu.



UN PASSEIG PER MONTJUÏC

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir de Batxillerat.

Adreçada a grups entre 15 i 20 persones.

Durada aproximada, 2 hores i 30 minuts.

Català i castellà. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

La muntanya de Montjuïc sempre ha estat vinculada a la història esportiva de la 

ciutat de Barcelona. Tant l’Exposició Internacional de 1929, com els Jocs del 

Mediterrani de 1955, els Jocs Olímpics de 1992 i d’altres esdeveniments de 

menor format, han fet de l’Anella Olímpica l’epicentre de l’esport a la 

muntanya i, per extensió, la ciutat. En aquest passeig es recorren els principals 

espais de l’Anella tot relacionant la urbanització de la muntanya des del primer 

terç de segle XX. Un cop acabat el recorregut, el grup pot accedir al museu.



TREBALL DE SÍNTESI- OLIMPISME I ESPORT: EDUCACIÓ OLÍMPICA

Activitat adreçada a Educació Secundària.

Adreçada a grups a partir de 15 persones.

Durada aproximada, 3 hores i 30 minuts.

Català

Al llarg de tot un matí, els alumnes realitzaran diverses activitats dinamitzades 

per l’equip d’educadors del museu amb l’objectiu de desenvolupar les 

diferents matèries del currículum escolar amb l’esport i l’olimpisme com a tema 

central.

És necessari que l’alumnat porti llapis o bolígraf per cap. Com a part de 

l’activitat, alumnat i professorat rebran una sèrie de materials i documents al 

museu per poder realitzar el treball de síntesi adaptat als nivells curriculars de 

primer o segon cicle de l’ESO.

Aquesta activitat es pot complementar amb:

Visita guiada a l’Estadi Olímpic
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SENSE LÍMITS – ENDINSA’T EN EL MÓN DE LA DISCAPACITAT I L’ESPORT

Activitat adreçada de 3r de primària a 4rt d’Educació Secundària.

Adreçada a grups classe d’un màxim de 25 persones.

Durada aproximada, 2h i 45 minuts.

Català

Visita taller que consta d'una part teòrica, en la qual aprendran què és 

discapacitat, quins tipus n'hi ha i veuran alguns esdeveniments esportius per a 

persones amb discapacitat; i una part pràctica on podran practicar un esport 

inclòs al programa paralímpic. 

En la part pràctica es pot triar el goalball o la boccia. 

Un cop acabat el taller, el grup pot accedir al museu de manera lliure.



VISITA GUIADA A L’ESTADI OLÍMPIC

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir d’Educació Primària

Adreçada a grups a partir de 15 persones

Durada aproximada, 40 minuts.

Català, castellà, anglès i francès. Per a d’altres idiomes, contacteu-nos.

La visita guiada a l’estadi olímpic és un complement a qualsevol tipus de visita 

al museu. Des de les graderies es comenten els trets més característics, la seva 

història i els esdeveniments més famosos que s’hi han celebrat.

Aquesta visita està sotmesa a possibles canvis i/o anul·lacions d’última hora per 

la celebració d’esdeveniments culturals o esportius i només es poden reservar 

de dimarts a divendres. Qualsevol canvi serà notificat tan aviat com rebem 

qualsevol informació per part de l’ens gestor.

Un cop acabada la visita amb el Museu, teniu la possibilitat d’adquirir un tiquet 

a l’Estadi per poder baixar a la pista. Per més informació us heu d’adreçar a la 

botiga de l’Estadi Olímpic. 



PREPARA’T

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir d’Educació Primària

Català per a tots els nivells. Castellà, anglès i francès per a alumnes d’entre 12 i 

15 anys.

El Prepara’t és una activitat complementària i autoguiada, adaptada als 

diferents nivells escolars, que permetrà a l’alumnat recórrer el museu cercant 

les respostes a un conjunt de preguntes que els introdueix al món de 

l’olimpisme, la pràctica de l’esport, els Jocs Olímpics i els Jocs de 

Barcelona’92.

Cada alumne haurà de portar un llapis o un bolígraf. Cal sol·licitar el Prepara’t 

quan feu la reserva i us el facilitarem en format pdf per correu electrònic. En el 

moment d’iniciar la visita, es fa entrega al professorat un solucionari per a 

l’avaluació posterior de l’activitat.



ELS ESTIUS AL MUSEU

Activitat adreçada a tots els nivells educatius a partir d’Educació Primària.

Adreçada a grups a partir de 15 persones.

Durada aproximada, 2 hores.

Els estius al museu és una activitat especial que es du a terme exclusivament 

durant els mesos de  juny, juliol i setembre en els quals els participants a casals 

d’estiu poden veure una sessió de cinema del BCN Sports Film Festival, visitar 

el museu de manera lliure i prendre un suc de fruites.



Per preparar la vostra visita i per tenir més informació, podeu consultar diversos 

documents disponibles al nostre espai web:

Grans temes olímpics - Guia de professors

Què en saps, dels Jocs Olímpics?

Visita prèvia al museu per part dels professors que vulguin preparar la visita. En 

cas que vulgueu més informació que no trobeu al museu, podem fer una trobada.

En tots dos casos us heu de posar en contacte a reserves@fbolimpica.es

http://museuolimpicbcn.es/upload/IOC_DOC_PROFESSORS_CAT_web_1.pdf
http://museuolimpicbcn.es/upload/CIO_CAT_1.pdf
mailto:reserves@fbolimpica.es


Tarifes Grups escolars Grups d'estudiants +18 
anys Grups d'adults 

Visita lliure museu 3,00 € 3,60 € 4,50 €
Visita lliure museu + Estadi Olímpic 3,60 € 4,10 € 5,10 €

Visita guiada "Els amics d‘en Cobi" 4,50 €

Visita guiada museu 4,50 € 5,10 € 5,50 €
Visita guiada museu + Estadi Olímpic 5,10 € 5,60 € 6,00 €

Sense límits 125€/ grup

Recorda els Jocs de Barcelona’92 5 €

Un passeig per Montjuïc 5 €

Sessió d'iniciació a l'olimpisme 4,50 € 5,10 € 5,50 €
Sessió d'iniciació a l'olimpisme + Estadi Olímpic 5,10 € 5,60 € 6,00 €

Treball de síntesi 14,00 €
Treball de síntesi + Estadi Olímpic 15,00 €

Els estius al museu 4,10 €

Prepara’t Descàrrega online Descàrrega online Descàrrega online



Adreça i accessos

Avinguda de l’Estadi 60 de Barcelona.

Funicular de Montjuïc

Autobús 55 i 150

Metro: Espanya L1 i L3

Contacte

932925379

reserves@fbolimpica.es

Horaris

Hivern (d'octubre a març)
De dimarts a dissabte: de 10 a 18 h
Diumenges i festius: de 10 a 14.30 h

Estiu (d'abril a setembre)
De dimarts a dissabte: de 10 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 14.30 h

Tancament
Dilluns no festius
1 de gener, 1 de maig, 25 i 26 de desembre

Recomanacions per a la vostra
visita al museu

Sigueu puntuals, especialment si teniu reservada una visita 
mediada per l’equip d’educació.

En cas que en el grup hi hagi persones amb necessitats especials, 
comuniqueu-nos-ho amb anterioritat.

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

En arribar al museu, adreceu-vos a l’equip d’educadors al 
mostrador i resteu a l’espera de les indicacions. 

Col·laboreu tant amb el personal del museu, especialment pel 
que fa als accessos com l’emmagatzematge de motxilles i menjar.

El grup pot accedir al museu amb material per prendre notes i fer 
fotografies però no es permet accedir a les sales del museu amb 
motxilles, bosses, menjar o beguda.

Tingueu cura del material exposat, no córrer ni fer soroll dins les 
sales d’exposició.


