
 
  

 

 
 
LES OLIMPÍADES GREGUES 

                 Els Oms 
 

 
 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA: 

 
- Conèixer els orígens de les Olimpíades i l’evolució que han experimentant fins 

l’actualitat. 
- Adquirir coneixements bàsics de la mitologia grega, potenciant la imaginació i la 

projecció abstracta.  
- Participar en les activitats i els tallers proposats, treballant valors com el 

companyonia, la solidaritat i la voluntat de superació.  
- Adquirir hàbits saludables per practicar activitats esportives. 
- Treballar el control del propi cos:  la agilitat i la coordinació motora. 
- Fomentar la creativitat tot emprant noves tècniques de decoració com és el mosaic 

o l’àmfora grega. 
- Responsabilitzar-se del material lliurat durant les diferents activitats. 
- Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa, els 

monitors i els tècnics de les activitats. 
 

 
CONTINGUTS 

 
- Coneixements bàsics de la mitologia grega. 
- Orígens de les Olimpíades i significat de les mateixes 
- La importància del treball en equip. 
- Orientació en espais oberts. 
- Coneixement de l’entorn natural de la zona. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
Presentació  
 

Representarem un petit espectacle per tal que els nens i nenes coneguin la temàtica 
que tractarem aquests dies i es motivin per participar en les diverses activitats.  
Presentarem també la Torxa Olímpica, que donarà 
pas a la primera activitat. 
Aquesta torxa era portada des d’una ciutat on es 
celebraven uns determinats jocs, fins a la següent, en 
el transcurs d’un any.  
 
 
La Torxa Olímpica  
 

Objectius: 
 

- Conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb 
tots els monitors 
- Desenvolupar les habilitats físiques així com actitudinals vers els companys 
- Conèixer les característiques bàsiques de les Olimpíades Gregues 
- Motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a terme 
 
 

Crearem grups per fer les diverses proves del joc i aniran rotant per fer totes les proves 
en diferents espais de la casa. El recorregut el farem duent la Torxa des d’un poble, fins 
al següent, simulant que passa un any entre cada prova.  
Quan arriben als destins ens trobem una ciutat: Delfos, Corint, Némea, Olímpia i 
coneixerem el Déu d’aquella regió per poder fer l’activitat.  

 
 
Els equips dels Déus 
 

Com tot equip, ens hem d’identificar i animar! És per això 
que crearem un estendard gran que identifiqui al grup en la 
Gimcana dels Déus de l’Olimp. 
 
És molt important que estiguem d’acord i que trobem un 
disseny que ens agradi a tothom perquè serà la nostra 
representació! 
Segur que ho aconseguim i comencem amb molt bon peu! 
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Olimpíades, Competicions I 
 
Els diferents grups practicarem les nostres habilitats per poder 
competir més endavant. 
Els jocs seran representatius de les diverses competències que 
s’exercitaven als Jocs Olímpics: salts, relleus i 
enginy. Estem a punt?! 
 
 
Joc de nit   
 
En les trobades que feien a cada ciutat, els participants també jugaven pel simple fet 
de passar-ho bé! Aprendrem alguns dels jocs de nit més antics i originaris d’aquesta 
època. 
Ara només haurem d’agafar les nostres lots i sortir al bosc! 
 
 
Descoberta de l’entorn 
 
Caminarem una estoneta per demostrar que tenim resistència i que podrem arribar 
allà on ens proposem. Pel camí coneixerem quina és la flora representativa de la zona, 
i aprendrem a orientar-nos a la muntanya.  
 

 
Taller d’àmfores gregues o mosaic grec 
 
Aprendrem a fer un estri quotidià originari de l’època de 
l’Antiga Grècia. Farem àmfores de fang seguint una tècnica 
específica i originària d’aquella època. 
Una altra opció serà fer un mosaic grec ben acolorit i seguint 
també la tècnica específica d’aquells temps. 
 

Aquest record ens el podrem endur per decorar la nostra habitació i serà un bon 
record de les colònies. 
 
 
Olimpíades, Competicions II 
 
L’entrenament ha de continuar i en aquesta ocasió és el torn de practicar aquells 
esports relacionats amb les disciplines de llançament, velocitat i força. 
Som-hi! 
 
 
 
 
 

marta

marta



 
  

Festa Grega i nit musical 
 

Els nens i nenes hauran de disfressar-se amb el llençol 
blanc que hauran portat per semblar grecs dels antics. 
Els monitors farem una representació de nou per tal de 
donar la benvinguda a la gran festa i els ensenyarem 
algunes danses i cançons relacionades amb l’animació. 
Una altra característica de les festes gregues era el 
menjar, i per això hi haurà també un pica-pica que ens 
donarà forces per poder ballar, ja que la segona part de 
la festa serà lliure i al ritme de la música més moderna. 

 
 
Gimcana dels Déus de l’Olimp 

 
Ha arribat el moment de fer les darreres proves, les més importants dels Jocs Olímpics, 
ja que hem superat totes les proves anteriors. 
Entregarem a cada grup un text escrit en lletres gregues que només podran traduir 
amb les parts de l’abecedari que aconseguiran en passar  cada prova de la Gimcana. 
 
 Els jocs posaran a prova els alumnes per recordar els conceptes apresos els darrers 
dies en les colònies i la seva capacitat artística ja que hauran de preparar, en grups, la 
representació d’un mite. 

 
 

Entrega de premis de les Olimpíades 
 

Per poder començar la cerimònia d’entrega de premis, caldrà que cada grup tradueixi 
la part del text que els hem entregat anteriorment i els uneixi als que tenen els altres 
grups. Un cop llegit el text complert, cada grup haurà de representar el seu mite i entre 
tots valorarem la qualitat de totes les actuacions amb aplaudiments. 
 
Per finalitzar, i com a valoració positiva per la superació de totes les proves d’aquests 
dies, els monitors farem l’entrega dels premis a tots els participants. 
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