


 Es diuen Jocs 
Olímpics perquè els 
primers jocs es van 
celebrar a l’antiga 
Grècia, a la ciutat 

d’Olímpia. 

 Els primers Jocs dels 
que tenim notícia 
daten del 776 a.C. 



 L’únic esdeveniment dels primers Jocs 
van ser les curses a peu. 

 No s’obsequiava més que al guanyador. 
 





 Eren festes religioses, 
culturals i esportives en 
honor dels déus, 
principalment de Zeus. 

 Hi participaven els atletes, 
que havien de ser 
ciutadans grecs, homes, i 
que s'entrenaven durant 
anys al gimnàs. 

 Els atletes competien nus 
exhibint els seus cossos 
com a símbol de 
perfecció.  



 Quan els romans van conquerir 
Grècia, l’emperador romà 
Teodosi I, les van abolir l’any 
393 d.C. 

 A l’any 1896, gràcies al Baró 
Pierre de Coubertin, es van 

celebrar a Atenes els primers 
Jocs Olímpics de l’era Moderna 
amb el lema: 

“L’important no és 
guanyar, sinó competir” 
 



 Els jocs olímpics són competicions 
esportives on hi participen esportistes de 
tot el món. 

 A les ciutats on es celebren se’ls anomena 

Seus Olímpiques. 

 LONDRES va ser la darrera seu dels Jocs 
Olímpics, l’estiu de 2012. 

 
 



 Per celebrar els Jocs Olímpics 

es construeixen els estadis 
olímpics. 

 En els Jocs olímpics antics, les 
competicions es feien en 
l’estadi de la ciutat d’Elis, 
prop d’Olímpia. 



 De la mateixa forma 
que a l’estiu hi ha els 
Jocs Olímpics, a l’hivern 

es celebren els Jocs 
Olímpics d’hivern. 

 Els primers Jocs 
Olímpics d’hivern es 
van celebrar a 

Chamonix, França, el 

1924.  

 Des de el 1992, 
aquests s’alternen cada 
dos anys. 



 Per allotjar als esportistes i als jutges durant 

els Jocs Olímpics es construeixen les Vil·les 
Olímpiques. 

 

 



Són 5: 

 La Bandera i les anelles olímpiques 

 La Flama sagrada i la Torxa olímpica 

 El Lema olímpic 

 L’himne olímpic 

 i el Jurament olímpic 

A més a més, hi ha altra simbologia 
associada als Jocs: 

 El Logotip i el Cartell del Jocs 

 la Mascota olímpica 

 i el Medaller olímpic 



 Els Jocs Olímpics es 
celebren cada quatre 
anys. Aquest període de 
temps s’anomena 

Olimpíada. 

 La bandera olímpica té 

cinc anelles enllaçades 

que representen la unió 
dels 5 continents. 

 Simbolitzen la 
Universalitat del Moviment 
Olímpic. 



 Els 6 colors: blau, 
negre, vermell, groc i 
verd de les anelles, i el 
blanc del fons, són els 
colors de les banderes 
de tots els països del 
món. 

 La bandera Olímpica 
va onejar per primera 
vegada en els Jocs 
Olímpic d'Anvers, a 
Bèlgica, l’any 1920. 



 La  torxa olímpica 
s'encén a Olímpia 
(Grècia) i es porta 
fins l’estadi on es 
celebraran els Jocs 
Olímpics. 

 Allà un atleta encén 
el pebeter. 

 La flama romandrà 
encesa fins el final 
dels Jocs. 

 



El Lema Olímpic és:  

"Citius, Altius, Fortius",  
traduït del llatí com  

"més ràpid, més alt, més fort".  
Coubertin posteriorment expressà els seus ideals 
mitjançant aquesta frase:  

“El més important en els Jocs Olímpics no és 
guanyar, sinó participar, igual que el més 
important a la vida no és el triomf sinó la 

lluita. L'essencial no és haver vençut, sinó 
haver lluitat bé.” 



L'himne olímpic és una composició creada 

pel músic Spyrídon Samaras i el poeta Kostís 
Palamàs. 
Aquesta peça va ser creada per als Jocs Olímpics 
d'estiu de 1896 que varen tenir lloc a Atenes 
(Grècia) i posteriorment cada seu olímpica 
realitzà una composició pròpia.  
Però l'any 1958, el Comitè Olímpic Internacional 
el declarà oficial. I en els Jocs Olímpics d'estiu de 
1964 a Tòquio (Japó) ja va ser interpretat durant 
la hissada de la bandera olímpica. 



El Jurament Olímpic és un jurament realitzat 

per un esportista i un jutge durant la cerimònia 
d'obertura de cada Jocs Olímpics. 
Tots dos prometen que participaran i oficiaran en 
els Jocs Olímpics sense prejudici, respectant i 
atenint-se a les regles que els governen amb 
l'esperit veritable de l'esportivitat, per la glòria de 
l'esport i l'honor dels seus equips. 
Va ser escrit pel mateix Pierre de Coubertin, va 
ser realitzat per primera vegada en els JJOO 
d’Anvers del 1920, per part dels atletes. El dels 
jutges va aparèixer, per primer cop, als Jocs de 
Munich’72. 



 La bandera olímpica s’utilitza en tots els Jocs, 

però cada país dissenya una mascota, un 

emblema, un cartell i les medalles. 

 Les mascotes dels Jocs Olímpics i Paralímpics 
de Londres 2012 són dos essers d’acer de 
l’estadi que es diuen WENLOCK i 
MANDEVILLE. 

 





 En els Jocs Olímpics als guanyadors se'ls 
lliuren medalles. 

 En l’antiga Grècia als guanyadors de les 
competicions se’ls premiava amb una 

corona d’olivera. 





Shusss’68; Waldi’72; Amik’76; Misha’80; 
Sam’84; Hodiri’88; Cobi’92; Izzi’96;  
Olly, Syd i Millie’00; Athenà i Phèvos’04; 
Petits Amics’08; Wenlock’12. 





 Els propers Jocs 
Olímpics d’Hivern 
es celebraran a 

Pyeongchang, 

Xina, el 2018. 

 

 

 Els propers Jocs 
Olímpics d’Estiu es 

celebraran a Rio 
de Janeiro, Brasil, 

el 2016. I a Tokio, 
Japó, el 2020. 



Bob Beamon:  atleta estatunidenc conegut 

per la seva plusmarca mundial al salt de 
llargada, aconseguit als JJOO de 
Mèxic al 1968 amb un registre de 8,90m, 
millorant en 55cm la plusmarca anterior. 
Aquest rècord va estar vigent 22 anys, 10 
mesos i 22 dies.  



Johnny Weissmüller:  Un dels millors 

nedadors dels anys 20, guanyant cinc 
medalles d'or olímpiques. Va establir un total 
de 67 rècords mundials. Després es va 
convertir en el sisè actor a encarnar a Tarzan, 
paper que va interpretar en 20 pel·lícules. 



Steve Redgrave:  és un remer anglès, 

considerat un dels millors de tota la història i 
guanyador de sis medalles olímpiques (en 5 
Jocs diferents) i dotze medalles mundialistes. 



Mark Spitz:  Va guanyar set medalles d'or 

als Jocs Olímpics de Munic 1972. Guanyà 9 
medalles d'or olímpiques, una d'argent i una 
de bronze. Va establir 26 rècords del món 
individuals i 5 de relleus. 



Jesse Owens:  atleta nord-americà d'origen 

afroamericà especialment destacat pels seus 
èxits als Jocs Olímpics de Berlin el 1936. Va 
guanyar els 100, els 200, el salt de llargada i 
els relleus 4x100. 



Michael Phelps: Nadador nord americà. És 

l’esportista olímpic més condecorat de tots 
els temps, amb 22 medalles (18 d’or): A 
Atenes’04, guanya 6 medalles d’or i 2 de 
bronze. A Pequin’08, guanya vuit medalles 
d’or. A Londres’12, guanya 4 d’or i 2 de plata. 



Usain Bolt:   Atleta jamaicà. 

Fa 1,96 metres d'alçada i té i 
un pes de 86 kg. 
Ostenta l'actual rècord del 
món tant en els 100 com en 
els 200 metres llisos amb 
unes marques de 9.58 i 19.19 
segons respectivament. 
També té el rècord del món 
dels 4x100 amb un temps de 
36.84 segons. 



Usain Bolt: És el primer atleta que guanya la 

prova dels 100 metres, els 200 metres i els 
4x100 en dos Jocs Olímpics consecutius: a 
Pequin i a Londres. 
A més a més, te 5 ors i 2 plates més en els 
tres últims Campionats del Món. 



Larissa Latynina:   Recordwoman de 

medalles en els JJOO. Posseeix 18 medalles 
olímpiques (9 d’or, 5 de plata i 4 de bronze) a 
Melbourne’56, Roma’60 i Tokio’64. 
Ha guanyat 14 medalles en el Campionat del 
Món de gimnàstica artística (9 d’or); i catorze 
més en el Campionat d’Europa (7 d'or). 



Nadia Comaneci: Gimnasta romanesa, 

guanyadora de 5 medalles olímpiques, 9 als 
Campionats Europeus i 2 als Campionats 
Mundials. Fou la primera gimnasta a assolir la 
màxima puntuació, 10, en una competició 
olímpica. És considerada una de les més 
grans atletes del segle XX. 



Hi ha 2 esdeveniments més considerats com a 
Jocs Olímpics: 

 Els Jocs Paralímpics, 

 i Els Jocs Olímpics de la Joventut. 
En els primers participen atletes amb alguna 
discapacitat física o sensorial. 

En els segons, els joves de 14 a 18 anys. 

Els primers es celebren des de Roma 1960. 

Els segons es van iniciar a Singapur el 2010. 

El 2012 es van celebrar els primers JJOO de la 
Joventut d’hivern, a Innsbruck, Àustria. 



Els Jocs Paralímpics tenen com a precedent 

una competició esportiva organitzada des de 

l'any 1948 a Anglaterra per Sir Ludwig 
Guttmann en la que participaven ex-

combatents de la II Guerra Mundial que havien 
patit lesions a la columna vertebral i que eren 
a l'Hospital Stoke Mandeville. 
Des de la celebració dels JJOO de Seül’88, els 
Jocs Paralímpics es fan a la mateixa ciutat on 
es realitzen els Jocs Olímpics. 





Els primers Jocs Olímpics de la Joventut 
es van celebrar a Singapur el 2010, els segons 
a Nanjing (Xina) el 2014 i els propers a 
Buenos Aires (Argentina), el 2018. 
El seu programa esportiu inclourà els 
mateixos esports i disciplines que reflecteixi 
el programa dels Jocs Olímpics d'estiu 
immediatament posteriors, així com altres 
disciplines esportives específicament dirigides 
a joves i que podran ser incloses a proposta 
de les federacions esportives internacionals. 





És la única organització autoritzada a utilitzar 
el nom Olímpics per competicions no 
organitzades directament pel Comitè Olímpic 
Internacional (COI). 
El seu objectiu és el foment de la pràctica de 
l’esport i d’altres activitats de lleure, per part 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, com una via de 
desenvolupament personal i d’integració 
social. 



A Catalunya es venen 
celebrant des de l’any 
1988. 
Figueres l’any 2000 i 
Lloret de Mar el 2006 
han estat seus. 
Practiquen: tennis, 
bàsquet, vela, tennis 
taula, bàdminton, 
gimnàstica, hoquei 
interior, handbol, 
futbol, petanca, 
atletisme i natació. 




