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INTRODUCCIÓ
El curs passat, la situació de pandèmia va allunyar la possibilitat de celebrar l’Olimpíada Escolar
de Reus en el format de competició esportiva habitual. Una realitat que ja vam patir a l’edició del
2020.
L’any 2021 vam proposar un format d’Olimpíada diferent i adaptat a les circumstàncies i gràcies a
la bona acollida que va tenir aquest nou format, volem que els dos models d’aquest esdeveniment
convisquin simultàniament.
D’aquesta manera, el Consell Esportiu del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus convoquen per l’any
2022:
- L’Olimpíada Esportiva Reus 2022
- L’Olimpíada Cultural Reus 2022

CONSIDERACIONS GENERALS PER PARTICIPAR A
L’OLIMPÍADA CULTURAL 2022
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
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Podran participar tots els grups de 5è de primària (i els seus alumnes) dels centres
educatius de la comarca del Baix Camp.
Excepcionalment, s’acceptarà la participació d’alumnes nascuts o nascudes l’any 2010
que hagin repetit algun curs escolar i que formin part del grup de convivència estable de
5è de primària, del centre educatiu que es vol inscriure.
Els centres educatius de fora de la comarca del Baix Camp (i els seus alumnes), podran
participar amb invitació, sempre i quan hagin participat en alguna de les 4 darreres
edicions de l’Olimpíada Escolar.
Dins de l’Olimpíada Cultural, els centres educatius i els seus alumnes de 5è d’EP podran
participar a les dues modalitats convocades:
– Olimpíada Cultural: Modalitat individual.
Sense cap limitació, on els alumnes de 5è d’EP podran presentar els seus treballs
literaris i artístics.
Els centres educatius s’encarregaran de recollir totes les obres presentades pels
alumnes i presentar-les al Consell Esportiu del Baix Camp abans de l’1 d’abril de
2022.
Veure Annex 01 d’aquest document
– Olimpíada Cultural: Modalitat grup classe.
Els primers 32 grups classe que facin la inscripció correctament podran participar
a la Fase Final de l'Olimpíada Cultural que es farà al Pavelló Olímpic Municipal
de Reus, del 14 de març a l'1 d'abril de 2022, en horari lectiu.
Veure Annex 02 d’aquest document
La inscripció a l’Olimpíada Cultural 2022, tant en la modalitat individual com en la
modalitat de grup classe, serà gratuïta.
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LA INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
(Modalitat: Individual)

DELS ALUMNES

A l’Olimpíada Cultural s’atorgaran premis individuals pels següents concursos:
– Concurs literari. Primer premi a la millor Redacció
– Concurs artístic. Primer premi al millor Dibuix

1.6
1.7
1.8

1.9

Podran participar tots els/les escolars nascuts/des l’any 2011 matriculats/ades en
centres educatius del Baix Camp.
Excepcionalment, s’acceptaran els treballs d’alumnes nascuts o nascudes l’any 2010
que hagin repetit algun curs escolar i que formin part d’un grup de convivència de 5è de
primària.
Per la participació individual dels alumnes als Concursos literari i artístic, no caldrà
emplenar cap formulari d’inscripció ni realitzar cap inscripció prèvia.
Els centres educatius s’encarregaran de recollir totes les obres presentades pels alumnes i
presentar-les abans del divendres 1 d’abril de 2022 a les 15h.
Un jurat designat pel Comitè Organitzador de la 40a Olimpíada Escolar 2021 decidirà
els/les alumnes guanyadors/es de cada categoria tenint en compte l’originalitat dels
treballs presentats, la seva qualitat estètica i literària i que compleixi amb la temàtica
definida a l’Annex 01 d’aquesta convocatòria.

Per a més informació sobre les inscripcions dels alumnes podeu
enviar un correu electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat .
També podeu consultar l’ANNEX 01 d’aquest document.
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LA INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
EDUCATIUS (Modalitat: Grup Classe)

DELS CENTRES

INSCRIPCIONS ONLINE al formulari següent:
https://forms.gle/7woPLCzSxvS5gbXp7
1.10 Les inscripcions s’hauran de formalitzar des del propi centre educatiu. La inscripció es
1.11
1.12

1.13
1.14

farà per grup classe (grup de convivència).
Aquest formulari s’ha d'emplenar tantes vegades com grups de convivència estable es
vulguin inscriure a l'Olimpíada Cultural 2022.
Per omplir-lo es necessitaran les següents dades:
– Dades de contacte del responsable del grup
– Nom del grup de convivència o frase motivacional relacionada amb els valors de
l’Olimpíada Escolar
– Noms i cognoms i data de naixement de cada alumne
El termini per fer la inscripció dels grups serà del dilluns 17 de gener de 2021 fins l’11
de febrer de 2022 (sobrepassada aquesta data el formulari web es tancarà).
Els primers 32 grups classe que facin la inscripció correctament podran participar a la
Fase Final de l'Olimpíada Cultural que es farà al Pavelló Olímpic Municipal de Reus, del
14 de març a l'1 d'abril de 2022, en horari lectiu (tindran preferència els centres
educatius que van participar a l’edició del 2021).
Una vegada els centres educatius omplin el formulari amb les dades dels grups de
convivència s’enviarà un correu electrònic per verificar la seva participació i els passos a
seguir.

Per a més informació sobre les inscripcions dels grups de convivència
podeu enviar un correu electrònic a l’adreça olimpiada@cebc.cat .
També podeu consultar l’ANNEX 02 d’aquest document.
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ANNEX 01. BASES
Modalitat individual.

DE

L’OLIMPÍADA

CULTURAL:

1. OBJECTE DEL CONCURS
Aquest concurs té per finalitat potenciar la participació de la comunitat educativa per tal de
reforçar les competències de l’àmbit lingüístic i artístic dels alumnes de 5è de primària, a través
dels valors de l’esport i de l’activitat física.

2. PARTICIPANTS
Podran participar tots els infants nascuts/des els anys 2011 i matriculats/ades en centres
educatius (públics, concertats i/o privats) de la comarca del Baix Camp.
Excepcionalment, s’acceptaran els treballs d’alumnes nascuts o nascudes l’any 2010 que hagin
repetit algun curs escolar i que formin part d’un grup de convivència de 5è de primària.

3. CONDICIONS GENERALS del CONCURS ARTÍSTIC
S’haurà de realitzar un dibuix relacionat amb els valors esportius de l’Olimpíada Escolar.
Les tècniques que es poden utilitzar són lliures. Els treballs realitzats han de ser inèdits i originals.
El dibuix s'ha de fer en una cartolina de fons blanc i de mida DIN-A4.
Cada alumne haurà d’escriure la frase motivacional relacionada amb l’Olimpíada Escolar, que
serà el títol del dibuix.
Un jurat especialitzat, designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els treballs presentats
tractin els valors esportius associats amb l’Olimpíada Escolar, la tècnica i l’originalitat.

4. CONDICIONS GENERALS del CONCURS LITERARI
S’haurà de realitzar una redacció relacionada amb els valors esportius de l’Olimpíada Escolar.
Els treballs realitzats han d’estar escrits en català, inèdits i originals
Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules, mecanografiats o escrits a mà i a una sola
cara.
Cada alumne haurà d’escriure la frase motivacional relacionada amb l’Olimpíada Escolar, que
serà el títol de la redacció.
Un jurat especialitzat, designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els treballs presentats
tractin els valors esportius associats amb l’Olimpíada Escolar, la correcció lingüística en funció de
l’edat i l’originalitat.
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5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els centres educatius s’encarregaran de recollir totes les obres presentades pels alumnes i
presentar-les al Consell Esportiu del Baix Camp abans del divendres 1 d’abril de 2022 a les
15h.
La presentació dels treballs es podrà fer:
- Enviant una còpia escanejada a color amb bona qualitat dels treballs i de les autoritzacions
per participar a l’adreça de correu electrònic olimpiada@cebc.cat .
- Presentant els treballs originals i les autoritzacions a les oficines del Consell Esportiu del
Baix Camp, ubicades a la Plaça Patacada. Edifici Campus (Baixos) de Reus.
En tots els treballs, a la part davantera, ha de constar obligatòriament:
1. La frase motivacional o eslògan relacionat amb els valors esportius.
En tots els treballs, a la part posterior, han de constar les següents dades:
1. nom i cognoms del/la creador/a del dibuix i/o redacció.
2. curs i lletra
3. nom del centre educatiu i localitat (amb el segell oficial)
A cada treball presentat s’haurà d’adjuntar l’autorització corresponent per participar al concurs
als menors d’edat, degudament emplenada i signada pels pares/mares/tutor/a dels/les
participants seleccionats (document que s’adjunta a l’annex d’aquestes bases).
Aquesta autorització es pot presentar per correu electrònic juntament amb els treballs.

6. ELS PREMIS
Un jurat designat pel Comitè Organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 decidirà els
guanyadors/es de cada categoria tenint en compte:
- l’originalitat dels treballs presentats
- la seva qualitat estètica i literària
- que compleixi amb la temàtica definida anteriorment.
Categories dels premis del Concurs Artístic:
- Primer premi al millor Dibuix
- Segon premi al millor Dibuix
- Tercer premi al millor Dibuix
Categories dels premis del Concurs Literari:
-
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Primer premi a la millor Redacció
Segon premi a la millor Redacció
Tercer premi a la millor Redacció
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El premi correspondrà a medalles pels tres primers treballs classificats en les categories de
Dibuix i de Redacció.
El Comitè Organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 comunicarà per correu electrònic
al centre educatiu el procediment per formalitzar el lliurament dels premis.

7. CESSIÓ DE DRETS
Els treballs guanyadors, juntament amb tota la resta de treballs presentats, cediran tots els drets
d’imatge al Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 i podran ser seleccionats
per a publicar-se en qualsevol mitjà.
El Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 passarà a ser el propietari dels
drets d’explotació dels treballs premiats i podrà procedir, si s’escau, al tractament de les imatges
per assolir la màxima expressió de la idea guanyadora, per a la publicació dels treballs i la resta
d’aplicacions gràfiques. Aquesta possible revisió haurà de comptar amb el vistiplau dels autors o
en el seu defecte, dels seus/seves representants legals.
El Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 podrà adequar el disseny del
treball a díptics, fulletons, samarretes, banners, banderoles i/o altres formes i formats de
merchandising i/o difusió de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022.
El Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022 es reserva el dret de
comercialització del disseny per poder ser utilitzat per tot allò que faci referència a la 40a
Olimpíada Escolar Reus 2022.
Els autors mantindran la propietat intel·lectual de les obres, si bé per poder-les explotar caldrà
una autorització expressa del Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022. En cap
cas podran explotar-les amb fins comercials.

8. PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò que estableix el Reglament General de Protecció de dades de la UE
2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, en
compliment de les obligacions que es deriven d’aquest document, les parts es comprometen a
respectar tota la legislació i normativa que resulti aplicable, relativa a la protecció de les persones
físiques, pel que fa al tractament de les dades personals i a la seva lliure circulació.
Les dades personals proporcionades seran tractades per gestionar el concurs (informar al/la
guanyador/a, posar-nos en contacte, lliurar el premi...) i adreçar-nos als/les participants per
qüestions relacionades amb el concurs.
Amb la seva participació autoritza al Consell Esportiu Baix Camp i a Reus Esport i Lleure SA, a que
puguin utilitzar la seva imatge i publicar-la en qualsevol dels canals de comunicació dels que
disposa habitualment. Aquestes dades seran conservades fins a la finalització i entrega del
corresponent premi.
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Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i en el seu cas, portabilitat i
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a REUS ESPORT I LLEURE SA a la
següent adreça: C/ Mallorca, 1 – 43201 Reus (Tarragona) o bé enviant-ho per correu electrònic a
dpd@reus.cat o davant el CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP, C/ Doctor Ferran, 8 – 43202 Reus
(Tarragona).
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AUTORITZACIÓ A MENORS D’EDAT PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS
LITERARI I ARTÍSTIC DE LA 40a OLIMPÍADA ESCOLAR REUS 2022.
La Sra. / el Sr. __________________________________________________________________ ,
amb DNI núm. __________________________________________ ,
veí de la localitat de ____________________________________________________________ ,
amb domicili a l’adreça ____________________________________________________________
i telèfon(s) de contacte ___________________________________________________________ .
AUTORITZA, en exercici de la pàtria potestat o tutoria legalment atribuïda, el seu fill/a o
tutelat/ada ____________________________________________________________________ ,
a participar en el concurs artístic i/o literari de la 40a Olimpíada Escolar Reus 2022.
Fa constar, també, que CONEIX i ACCEPTA les bases d’aquests concursos i que les dades
aportades són certes.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)
De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i garanties del drets digitals, de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Corresponsables de tractament: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP I REUS ESPORT I LLEURE SA
Finalitat: Recollida de les dades per gestionar la seva autorització de menors d’edat per a participar en el
concurs artístic de la 39a Olimpíada escolar Reus 2021
Legitimació: Consentiment de l’interessat/ada.
Destinataris/es: Consell Esportiu del Baix Camp i Reus Esport i Lleure, S.A.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen a la informació
addicional RGPDUE.
Consentiment exprés per l’ús del Dret d’Imatge:
Dono el meu consentiment explícit per l’ús del Dret d’Imatge de menors d’edat.
L’única excepció i limitació són d’aquelles utilitzacions que puguin atemptar al Dret de l’Honor en els
termes previstos per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de Protecció Civil al Dret de l’Honor, la
Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
informació addicional RGPDUE

Com a prova de conformitat amb lo que s'ha manifestat sobre el tractament de les meves dades
personals o, si escau, de la persona a qui represento, signo la present.
Nom i cognoms i signatura del/la pare/mare/tutor/a legal:
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ANNEX 02. BASES DE
Modalitat Grup Classe.

L’OLIMPÍADA

CULTURAL:

INTRODUCCIÓ
Els primers 32 grups classe que facin la inscripció correctament podran participar a la Fase Final
de l'Olimpíada Cultural que es farà en horari lectiu (matí i/o tarda) del 14 de març a l’1 d’abril
de 2022.
En aquesta Fase Final, cada grup de convivència haurà de resoldre reptes esportius i de
coneixement relacionats amb el món l’esport, els Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics.
En aquesta Fase Final de l’Olimpíada Cultural 2022, tots els alumnes del grup de convivència
inscrit, realitzaran les següents proves:
− 2 reptes esportius (o circuits d’habilitat motriu)
− 1 repte cultural (Kahoot)
Aquests reptes es realitzaran al Pavelló Olímpic Municipal de Reus i només podran assistir, a més
dels/les alumnes participants, els responsables de cada grup de convivència, els/les membres de
l’organització i el personal especialitzat que enregistrarà totes les proves esportives i culturals.
Un autobús recollirà els/les alumnes del seu centre educatiu per tal que els/les alumnes es puguin
desplaçar fins el Pavelló Olímpic Municipal de Reus. Aquest autobús serà gratuït pels/les alumnes i
mestres acompanyants i serà el propi Comitè organitzador de la 40a Olimpíada Escolar Reus
2022 el que comuniqui als centres educatius implicats, l’horari exacte de recollida i de retorn dels
seus alumnes.

EQUIPAMENT NECESSARI QUE HA DE PORTAR CADA
ALUMNE
El dia de la Fase Final, cada participant haurà de portar obligatòriament el següent equipament:
−
−
−
−
−
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Xandall del centre educatiu (o roba esportiva, si el centre educatiu no disposa de xandall)
Calçat esportiu
Motxilla amb l’esmorzar i aigua.
Mascareta posada
Mascareta de recanvi

40a Olimpíada Escolar Reus 2022
Convocatòria Olimpíada Cultural

ELS HORARIS I LES PROVES A REALITZAR
La Fase Final dels Grups de convivència es farà del 14 de març a l’1 d’abril de 2022, en horari
lectiu.
D’acord amb la disponibilitat del Pavelló Olímpic Municipal de Reus podran assistir fins un màxim
de 3 grups per jornada.
Els horaris generals* aproximats de cada dia seran els següents:
ESCOLA 1. De 9h a 9:15h
ESCOLA 2. D’11h a 11:15h

Arribada al Pavelló Olímpic Municipal de Reus

ESCOLA 3. De 15h a 15:15h
ESCOLA 1. De 9:15h a 9:25h
ESCOLA 2. D’11:15h a 11:25h

Presentació i explicació general de la jornada

ESCOLA 3. De 15:15h a 15:25h
ESCOLA 1. De 9:30h a 9:45h
ESCOLA 2. D’11:30h a 11:45h

Realització del Repte Esportiu 1 (a concretar)

ESCOLA 3. De 15:30h a 15:45h
ESCOLA 1. De 9:45h a 10h
ESCOLA 2. D’11:45h a 12h

Realització del Repte Esportiu 2 (a concretar)

ESCOLA 3. De 15:45h a 16h
ESCOLA 1. De 10h a 10:15h

Pausa – Esmorzar

--

--

--

--

ESCOLA 1. De 10:15h a 10:45h
ESCOLA 2. De 12h a 12:30h

Realització del Repte Cultural: Kahoot

ESCOLA 3. De 16h a 16:30h
ESCOLA 1. 11h
ESCOLA 2. 12:45h

Cloenda i tornada cap el centre educatiu d’origen

ESCOLA 3. 16:45h

*Aquests horaris són orientatius i poden ser modificats per l’organització d’acord amb la disponibilitat del Pavelló Olímpic
Municipal i dels centres educatius participants

LES PUNTUACIONS DE CADA PROVA
Per tal d’obtenir la classificació final de cada categoria, cada repte tindrà una puntuació
determinada en funció dels resultats obtinguts per cada grup de convivència.
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Un cop finalitzades totes les jornades de la Fase Final, el grup de convivència que hagi obtingut
els millors registres serà l’equip guanyador de la Final.
Temps del repte

Puntuació

Repte Esportiu 1

5 minuts

L’equip que resolgui amb més efectivitat el
circuit / repte esportiu serà el que obtingui la
major puntuació (a concretar)

Repte Esportiu 2

5 minuts

L’equip que resolgui amb més efectivitat el
circuit / repte esportiu serà el que obtingui la
major puntuació (a concretar).

Repte Cultural:
Kahoot

Kahoot de 15 preguntes. Els
participants tindran 30 segons per
respondre cada pregunta.

L’equip que encerti més preguntes en menys
temps, serà el que obtingui la major
puntuació.

SISTEMA DE DESEMPAT EN LES CLASSIFICACIONS DE LA FASE FINAL quan 2 o més equips
estiguin empatats a punts:

1r. L’equip amb més puntuació al Repte Cultural: Kahoot, serà l’equip guanyador de la Fase
Final.

2n. En cas de persistir l’empat, es realitzarà una suma dels 2 reptes esportius. L’equip que
obtingui més puntuació serà l’equip guanyador de la Final.

3r. En cas de persistir l’empat, es realitzarà un llançament de moneda entre els equips implicats
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DESCRIPCIÓ DEL REPTE ESPORTIU 1: BÀSQUET
L’objectiu del repte serà encistellar la pilota, les màximes vegades possibles durant 5 minuts.
El grup classe es dividirà en dos equips amb el mateix nombre de components.
Cada grup es dividirà en dos subgrups tal com podem veure al gràfic i faran una filera a cada
costat de la cistella.
El primer/a alumne/a de la filera de la dreta haurà de sortir botant la pilota de bàsquet
realitzant un zig-zag. Sense deixar de botar la pilota, haurà d’anar a girar a la pica que hi ha
situada al mig de la pista. Es dirigirà, sense deixar de botar, fins la zona del camp d’on vulgui tirar
a cistella, amb la condició que el llançament sense es realitzi fora de la zona restringida de
bàsquet (veure gràfic).
En el moment que el company/a arribi a la pica del centre del camp, podrà sortir el següent
company/a de l’altra filera, i així successivament fins que finalitzin els 5 minuts del repte.

PUNTUACIÓ
Durant els 5 minuts establerts per aquesta prova, els/les participants han d’intentar encistellar el
màxim de punts possibles. Tots els llançaments encistellats obtindran una puntuació d’un (1) punt.
Un cop finalitzat el temps, es realitzarà la suma de cistelles (punts) dels dos grups.
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PUNTS CLAUS A TENIR EN COMPTE I PENALITZACIONS
1. Serà obligatori que cada alumne/a arribi a la posició de llançament botant la pilota amb
una mà.
2. L’alumne/a que ha efectuat el llançament haurà d’agafar el seu propi rebot, passar la
pilota al company/a que li toqui fer el repte i haurà de posar-se a la seva filera.
3. Els llançaments s’hauran de realitzar des de qualsevol lloc fora de la zona restringida de
bàsquet (zona de 3 segons).
4. La cistella es col·locarà a la alçada que marca el reglament de minibàsquet dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya (JEEC).
5. No es comptabilitzarà la cistella en el cas que un/a alumne/a no boti la pilota fins la zona
de llançament (és a dir, corri amb la pilota a les mans sense botar)
6. No es comptabilitzarà la cistella en el cas que un/a alumne/a trepitgi la línia o entri dins
de la zona restringida (amb 1 o dos peus), ja sigui durant o després del llançament.
7. Qualsevol acció antiesportiva realitzada per un/a alumne/a comportarà la seva expulsió
automàtica de la prova.
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DESCRIPCIÓ DEL REPTE ESPORTIU 1: HOQUEI
L’objectiu del repte serà fer el màxim punts possibles durant 5 minuts.
El grup classe es dividirà en dos equips amb el mateix nombre de components i aquests al mateix
es dividiran en 2 fileres.

Cada alumne/a haurà de realitzar un circuit, realitzant les accions tècniques de conducció amb un
estic d’hoquei. Una vegada finalitzat el circuit (conducció en zig-zag i un gir al voltant d’una pica)
l’alumne/a farà un llançament a porteria on trobarem una lona de puntuació.
L’alumne/a haurà d’aconseguir la màxima puntuació introduint la pilota / disc dins de cada forat
de la lona.

PUNTUACIÓ
Durant els 5 minuts establerts per aquesta prova, els/les participants han d’intentar hauran de
realitzar el màxim de vegades el circuit, per tal de poder fer el llançament a la porteria i obtenir
la màxima puntuació.
Un cop finalitzat el temps, es realitzarà la suma de punts dels dos grups.
Llançament
0 punts
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Llançament
1 punt

Llançament al taulell (porteria)

2 punts

Llançament dins del forat central

5 punts

Llançament dins dels forats laterals

PUNTS CLAUS A TENIR EN COMPTE I PENALITZACIONS
1. Els llançaments s’hauran de realitzar des de qualsevol lloc fora de l’àrea d’hoquei (que
estarà delimitada amb cons).
2. No es comptabilitzaran els punts aconseguits, en el cas que un/a alumne/a entri dins de
l’àrea d’hoquei per efectuar el llançament a porteria.
3. L’alumne/a que ha efectuat el llançament a porteria i no hagi introduït la pilota / disc dins
dels forats de la lona, haurà d’agafar la pilota / disc amb les mans i passar-li al/la
següent company/a que li toqui fer el llançament. Immediatament haurà de posar-se a la
seva filera per efectuar de nou el circuit.
4. La pilota no podrà ser colpejada amb el peu o amb qualsevol part del cos. En el cas que
un/a participant s’ajudi dels peus de manera voluntària per fer les conduccions, haurà de
tornar a la filera sense realitzar el tir a porteria.
5. En el moment de que un/a participant arribi a la pica central per fer el gir (veure gràfic),
podrà sortir el següent.
6. En cas de que un/a participant no realitzi correctament el recorregut haurà de tornar a la
filera sense realitzar el tir a porteria.
7. Qualsevol acció antiesportiva realitzada per un/a alumne/a comportarà la seva expulsió
automàtica de la prova.
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DESCRIPCIÓ DEL REPTE CULTURAL: KAHOOT
Kahoot és una aplicació web que permet crear qüestionaris que després els alumnes poden
contestar des d’un dispositiu mòbil. Aquesta aplicació ens permetrà crear un concurs entre els
diferents grups de convivència participants.
El grup de convivència es dividirà en 4 ó 5 equips amb el mateix nombre d’alumnes (entre 4 i 6
components). Cada grup de convivència podrà portar els grups fets amb antelació.
Cada equip disposarà d’un dispositiu mòbil, facilitat pels membres de l’organització, que permetrà
que cadascun d’ells pugui respondre cada pregunta plantejada.
Es realitzaran 15 preguntes tipus test amb 4 respostes / opcions possibles. Només una opció serà la
resposta correcta a la pregunta.

PUNTUACIÓ
Al final de cada jornada, sumarem els punts de cada equip del grup de convivència.
Quan tots els grups de convivència hagin realitzat aquesta prova, el programa ens mostrarà un
rànquing dels millors grups participants, i s’assignarà una puntuació d’acord amb les respostes
encertades i la rapidesa amb la qual s’ha respost.

PUNTS CLAUS A TENIR EN COMPTE I PENALITZACIONS
1. Tots els alumnes del grup de convivència hauran de realitzar la prova.
2. L’organització facilitarà un llistat amb 60 preguntes a cada centre educatiu finalista.
D’aquest llistat sortiran les 15 preguntes que hauran de respondre els/les alumnes durant el
Repte Cultural. D’aquesta manera, cada grup de convivència podrà buscar les respostes
mitjançant un treball previ a l’aula.
3. Durant la realització del Repte Cultural estarà prohibit portar les respostes apuntades i
els/les alumnes no podran realitzar cap tipus de consulta als seus mestres per respondre les
preguntes plantejades.
4. Cada vegada que els membres dels diferents equips interactuïn i s’ajudin a respondre
correctament les preguntes, es restaran 10 punts a la puntuació total. D’aquesta manera un
grup de convivència pot acumular una penalització màxima de 150 punts.
5. Qualsevol acció antiesportiva realitzada per un/a alumne/a o mestre/a comportarà la
seva expulsió automàtica de la prova.

PREGUNTES DEL REPTE CULTURAL: KAHOOT
PREGUNTES REFERENTS AL MOVIMENT OLÍMPIC:
1. Quantes són les anelles Olímpiques?
2. Què representen les anelles Olímpiques?
3. En quina ciutat Olímpica trobaríem El Partenon?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

En quina ciutat, de l’estat nord-americà de Missouri, que té nom de sant i per on passa el riu
Mississipí es van fer uns Jocs Olímpics?
On es posa el tubular d’una bicicleta?
L’esportista Johnny Weissmuller, que va interpretar el personatge de Tarzan, en quina
modalitat esportiva olímpica competia?
En quina ciutat s’encén la Torxa Olímpica?
Quina ciutat olímpica van fundar Ròmul i Remo?
En quina ciutat olímpica es pot veure el Big-Ben?
Com es diuen els recintes on es disputen curses de ciclisme en pista?
Qui va pronunciar la frase “l’important és participar”?
En quina ciutat hi ha la seu del Comitè Olímpic Internacional?
Quin és l’himne nacional que sona en el moment de l’entrega de les medalles d’una final
olímpica?
Quina va ser la ciutat on es van fer els primers Jocs Olímpics de l’Era moderna?
On es van disputar els primers Jocs olímpics d’hivern?
Amb que es dirigeix una embarcació?
En quina modalitat olímpica es parla francès?
Que hi ha en un pebeter d’un estadi olímpic?
Quina modalitat esportiva es tira en un Fosso olímpic?
En quin esport olímpic d’hivern es fa un Axel?

PREGUNTES REFERENTS A L’ESPORT COMARCAL:
21. En que consistia la cursa anomenada “COS” que es feia a mitjans del segle XVIII a Reus?
22. Com es va anomenar el primer club esportiu fundat a Reus, el mes d’abril de 1892?
23. Quin va ser el primer club excursionista que es va formar a Reus?
24. En quin any es va jugar el primer partit de Futbol a Reus?
25. Quin club de Reus es va proclamar campió de Catalunya de Segona de Futbol els anys
1923 i 1924?
26. Quina temporada el Club Futbol Reus Deportiu va aconseguir l’ascens a Segona divisió
nacional?
27. Què significa al·legòricament el mot “Ploms” del nom del Club Natació Reus Poms?
28. Quin any es va crear el Futbol Club Vilaplana, un dels més antics de la comarca i que més
èxit va aconseguir en el passat?
29. Quin és el Club d’hoquei patins de Reus que ha guanyat 10 lligues estatals, 8 copes
d’Europa i 1 copa intercontinental. Considerat un dels clubs millors de l’historia d’aquest
esport?
30. Digues tres esportistes olímpics nascuts a Reus?
31. Quin va ser el primer club de Reus que en el 1943 va començar a practicar l’hoquei
damunt patins?
32. En quina temporada el Club Natació Reus Ploms va participar per primera vegada en una
competició oficial? En aquest cas en el Campionat de Catalunya de segona categoria?
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33. En quina temporada el Club Natació Reus Ploms es va proclamar campió de la Segona
categoria catalana i van ascendir a la Primera categoria catalana?
34. En l’any 1945 es va fer el segon equip d’Hoquei patins a Reus, en quin club?
35. En quin any el Club Natació Reus Ploms va conquerir el primer títol de campió d’Espanya?
36. Durant cinc temporades a la Primera categoria espanyola d’Hoquei Patins hi havia tres
equips de Reus, quins eren?
37. Un dels primers clubs de Futbol de Reus va ser el “Catalunya Nova”. Després de la Guerra
va passar a dir-se “Club Deportivo Nacional”. Finalment va canviar el nom al que té
actualment. Quin és aquest Club?
38. Quin club de Reus va participar en el primera divisió estatal d’Handbol?
39. Quina important prova ciclista organitzava el Club Natació Reus Ploms?
40. De quin esport va ser Reus subseu Olímpica l’any 1992?
PREGUNTES REFERENTS ALS VALORS:
41. En quin esport Brendan Kiernan va fer una acció antiesportiva arrancant-li una orella a un
contrari d’una mossegada?
42. Com es deia la revista esportiva reusenca que va néixer el 1923 i que informava de tots
els partits de Futbol Escolar de la ciutat?
43. En quina data es va fer a Reus, per primera vegada, un esdeveniment esportiu d’atletisme i
bàsquet femení?
44. A Reus es fa fer un partit de futbol femení, per primera vegada, en quina data?
45. Quina institució reusenca va crear el juny de 1931 la “Junta Autònoma de Cultura Física”,
iniciant les seves activitats amb un cicle de conferències sobre el millorament físic de la
població escolar?
46. Les Primeres “Colònies escolars” de Reus, van ser l’any ... ?
47. El Club Natació Reus Ploms va organitzar el primer Campionat Provincial Infantil d’Atletisme.
Quin any?
48. Després de la Guerra Civil, que van fer el Reus Deportiu i el Club Natació Reus Ploms per
recuperar la vida social de la comarca?
49. Durant la República quin club de Reus organitzava la “Diada del club”, que després de la
Guerra Civil va passar a denominar-se “Festa Major”?
50. Podeu dir un dels altres equips d’Hoquei Patins de que hi va haver a Reus en el passat?
51. Durant molts anys les entitats esportives de Reus, juntament amb entitats d’altres tipus,
organitzaven per Tots Sants una activitat social i cívica. Quina era aquesta activitat?
52. Quina important entitat reusenca va ser la creadora i organitzadora de les Olimpíades
Escolars?
53. En quin any es van celebrar les primeres Olimpíades escolars?
54. Quin és el club reusenc que té quatre seccions esportives dedicades a l’esport adaptat i on
el seus practicants pateixen minusvalideses?
55. Quin és el nom del programa de natació que l’Ajuntament de Reus organitza destinat als i
les alumnes de cicle inicial de Primària?
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56. Quin és el nom del programa de natació comarcal que organitza el Consell Esportiu del
Baix Camp destinat als nens i les nenes del Baix Camp?
57. Quina és la unitat de medicina que van crear l’Ajuntament de Reus i l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus l’any 1990?
58. Quin és el lema dels Jos Olímpics (la resposta ha de ser en llatí)?
59. Que significa el lema olímpic “Citius, altiu furtius”?
60. Quina és la pel·lícula sobre les Olimpíades de 1924, fetes a Paris, que parla dels valors
com el treball, el sacrifici, l’amistat, l’equip, el compartir, la identificació, la pertinença, etc.?
FONS DOCUMENTAL
− Petita Història de l’Esport a Reus. Ezequiel Gort i Juanpere (1992). Editat pel Diari de
Tarragona.
Disponible al següent enllaç :
https://drive.google.com/drive/folders/1y-BmKPS236AO_LG7UBLgja0RBv2vkYtH?usp=sharing

− Trivial Pursuit. Juego completo Edición Olímpica (1992)
− Wiquipedia.
− Carros de foc (pel·lícula). Hugh Hudson (1981)
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