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The Olympic Games 

 
 
 
 
Objectius  

  
• Consolidar i ampliar estructures gramaticals. 
• Reflexionar sobre la diversitat d’ètnies mitjançant un esdeveniment 

representatiu. 
• Comprendre missatges audiovisuals dins d’un context. 
• Respectar la pluralitat cultural i valorar la pròpia identitat. 

 
 
Descripció de la proposta  

 
La unitat didàctica que es presenta és fruit d’una llicència d’estudis 
retribuïda del curs escolar 2001-02. L’autora és Mª Dolors Camats i el treball 
es pot trobar a  
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/resums/dcamats.html 
 
S’organitza en tres blocs: 
  
La Presentació: Activitats de presentació del vocabulari i del context 
d’utilització del mateix. 
  
La Pràctica: es presenten quatre activitats de reforç, quatre activitats de 
consolidació i quatre activitats d’ampliació dividits ens dos contextos (1 i 2) 
que descriuen la evolució de l’alumne/a. 
 
 Avaluació sumativa: L’alumnat portarà a terme una activitat d’autoavaluació 
(self-assessment) al final de cada miniunitat didàctica, perquè s’habituï a 
controlar el seu procés d’aprenentatge i adquireixi criteris valoratius, tot 
desenvolupant un raonament crític. 
 
 
Recursos emprats  

 
La unitat es presenta en format html 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquesta unitat té sentit en si mateixa amb els dos contextos definits o pot 
integrar-se en alguna unitat més àmplia sobre esdeveniments d’àmbit 
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mundial. Si es vol treballar amb aquesta miniunitat, aquesta basa el seu 
contingut en la pràctica de l’estructura de la interrogació juntament amb 
l’ampliació de vocabulari relacionat amb l’esport: noms d’esports que 
participen a les olimpíades, equipament necessari en cada esport, llocs on es 
practiquen, verbs relacionats amb cada esport (go, play i do).  
Per altra banda, integra continguts de geografia i cultura que permet situar 
les activitats dins d’un context proper i significatiu per als alumnes. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Competència digital i la cerca i l’elaboració d’informació. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Les miniunitats estan programades per alumnes de primer cicle de l’Educació 
Secundària Obligatòria. Tot i així, s’han dissenyat dos contextos significatius 
per introduir els continguts  a tractar. Hi ha un context per al nivell de reforç 
i consolidació que s’anomena “Entorn I” i un context  per al nivell d’ampliació 
que s’anomena “Entorn II”. Això permet adequar-se al ritme i nivell de cada 
alumne a les seves necessitats. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta proposta permet establir connexions amb l’àrea de Ciències Socials 
(Geografia i costums segons la cultura) i també amb el Coneixement d’un 
mateix. 
 
Documents adjunts  

 
- Material de treball per a l’alumnat: Mini unitat didàctica en format html 
 
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/resums/672/6_olimpic.htm 
 
*L’enllaç inclòs en l’Entorn II/pràctica d’ampliació/activitat 3: 
http://www.athens2004.com/ 

 
Actualment la informació de la pàgina fa referència als Jocs Olímpics 
d’Atenes. No obstant això, dins de la pròpia pàgina hi ha l’enllaç a olimpíades 
posteriors que contenen el mateix contingut necessari per realitzar l’activitat 
plantejada.  

Ex: http://en.beijing2008.cn/ 
 


