
MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT JOSEP ANTONI SAMARANCH 
 

 
Hola nois i noies, 
 
Aquí va la feina: 
Aneu a la pàgina web del Museu Olímpic de Barcelona http://www.museuolimpicbcn.cat 
Al costat esquerre de la pàgina hi ha una pestanya desplegable que posa “Vine i gaudeix!”. 
Seleccioneu l’apartat “Cibervisita”. 
S’obrirà una pantalla interactiva amb diverses icones informatives i fletxes per seguir la visita... 
Podeu dirigir la visita, la velocitat de gir i cap on us dirigiu. També podeu “posar” pantalla 
sencera. 
Entreu al museu... 
Un cop dins, visiteu totes les pantalles... i mireu tots els punts informatius de cada pantalla. És 
molt interessant!!! 
A títol orientatiu, trobareu: 
Exterior: Petjades d’esportistes famosos, 
Vestíbul: Cotxe de Rally, 
1r Tram: Futbol, 
2n Tram: Fòrmula 1, 
3r Tram: Alpinisme, 
4t Tram: Motocicletes, 
5è Tram: Vela i Rem, 
5è Tram: Special Olympics, 
6è Tram: Sala de projecció... 
 
AQUÍ ÉS ON HEU DE COMENÇAR LA FEINA ENCOMANADA!!!! 

Mireu la projecció de la pantalla!!!  
Vigileu que es mou!!!  
Atents al ratolí per centrar la imatge!!!  
Heu de fer-ho per parelles!!! (Cal compartir del document entre vosaltres, amb permís 
d’edició) 

 
QUÈ HEU DE FER???? 
Fer una llista de, com a mínim, 25 esportistes espanyols que apareixen a la projecció. 
Apareixen més de 30...(no compten els equips ni els clubs). 
Un cop feta la llista, heu de buscar a internet (wikipèdia, cerques de google, etc...) quin esport 
practicava l’esportista i quina és la raó per la qual l’han inclòs a la projecció. 
Feu això en un document google (document o presentació) i el guardeu al drive del vostre 
correu de l’institut. 
Tot seguit cal que el compartiu amb mi (miquel.martin@insnoudegirona.cat) per que us posi 
nota... (Recordeu: permís per comentar, no editar!!!!) 
El document ha d’estar finalitzat, com a molt tard, el dimarts 7 d’abril de 2015. 
 
RECORDEU!!! No val “copiar”- “enganxar”!!! S’ha de fer la recerca, llegir i després escriure-ho 
vosaltres!!! 
 
 
 
 

Apa, bona feina!!! 
 

Miquel Martín 
Professor d’Educació Física 

http://www.museuolimpicbcn.cat/

