
 1

L’Olimpíada que no es va poder fer 
Descripció detallada de l’element didàctic 

 
 
 

     

 

 

 

 

Tarja d’identitat dels periodistes acreditats a l’Olimpíada 
Popular de juliol de 1936. 

ANC – Fons Brangulí (fotògrafs) Codi doc. 2925 

 
 
Objectius 
 
L’objectiu de l’activitat consisteix en conèixer l’existència de l’Olimpíada Popular de 1936 a 
Barcelona, els objectius de la convocatòria i esbrinar perquè no es va poder realitzar. Altre objectiu 
és comparar els jocs que no es van poder fer amb els de Berlín del mateix any, que sí es van 
realitzar. 
 
 
Descripció de l’activitat 
 
Activitats d’observació, anàlisi i descripció de fonts primàries gràfiques (cartells) i textos amb 
l’objectiu que l’alumne/a dedueixi informació de les imatges, les compari, contrasti aquesta 
informació amb coneixements previs i/o d’altres informacions de les que pugui disposar i n’extregui 
conclusions que exposarà en un text. 
 
Forma part d’un conjunt d’activitats destinades a introduir l’alumnat a l’inici del que serà la guerra 
civil i en les que la metodologia es centra en l’observació i anàlisi de diversos documents/ fonts 
gràfiques i textuals per que es pugui treballar fonts primàries i secundàries. 
 
 
Recursos emprats 
 
Imatge de 2 cartells  
Fitxa d’observació de documents del Servei Didàctic de l’ANC 
Consulta a la xarxa: premsa publicada a Barcelona el 19 de juliol de 1936, accessibles a través de 
http://hemeroteca.lavanguardia.es i possibles consultes sobre els fets a 
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-bin/Pandora.exe?lang=es#top 
http://cultura.gencat.cat/anc/visita_virtual_guerra_civil/web/visita.htlm 
 
  
Temporització 
 
2 a 3 sessions, segons si es realitza tota la feina a l’aula o una part a casa i si tot l’alumnat realitza 
totes les activitats; és possible també organitzar l’activitat en grups que, treballada la seva part, 
posen en comú la informació de manera que possibiliten la redacció individual del text comparatiu.  
 
Alumnes a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 4rt curs de ESO i Batxillerat. 
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Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’activitat introdueix la guerra civil amb l’aproximació a un fet poc conegut per l’alumnat, pot 
realitzar-se conjuntament amb el Departament d’Educació Física  i permet el treball individual o en 
grup, a l’aula o a casa.  
 
Aquesta proposta forma part i es complementa amb d’altres que introdueixen l’alumnat a l’inici de 
la guerra civil a través de recursos diversos i a partir de diferents punts de vista. 
 
Podem treballar la diversitat suggerint una petita recerca  sobre el paper dels atletes front 
l’aixecament militar i la participació d’una bona part en les Brigades internacionals, una breu 
biografia de Jesse Owens, o amb la realització d’un mapa que reflexi els països participants en les 
competicions.  
Com a material de recolzament i ampliació es pot consultar la web de l’exposició, organitzada per 
l’ANC, sobre la guerra civil, especialment l’apartat dedicat al 19 de juliol. 
 http://cultura.gencat.cat/anc/visita_virtual_guerra_civil/web/visita.htlm  
 
 
Continguts, competències i procediments que es treballen de manera destacada 
 
L’anàlisi de fonts gràfiques permet treballar la competència de tractament de la informació i la 
competència digital i l’elaboració d’un text per part de l’alumnat afavoreix la competència 
lingüística i comunicativa, així com la competència d’aprendre a aprendre.  
 
Documents adjunts 
 

- Activitats didàctiques 
 

http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Olimpiada 1936/Activitats_formulari.pdf

