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Objectius generals de la proposta 

• Promoure l’adquisició dels coneixements sobre la història i el conreu de l’olivera, l’o-

li i la dieta mediterrània.  

• Donar a conèixer els aspectes del medi natural relacionant-ho amb el patrimoni ca-

racterístic del nostre entorn. 

• Divulgar i sensibilitzar sobre la cultura de l’oli per tal d’incrementar-ne la valoració 

cultural i gastronòmica. 

• Dinamitzar i difondre els paisatges i les cultures de l’oli i les tecnologies que genera.  

• Desenvolupar la creativitat i el treball en equip aplicat a diferents sectors econòmics, 

com ara la cuina, el camp o les cooperatives.  

• Difondre les oportunitats formatives i professionals que es generen de la industria 

de l’oli.  
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Recursos dels que disposem 

• Edificis amb molta història: Convent de Santa Maria de Gràcia i Cooperativa Agrícola 

del 1920. 

• Espai d’experiències gastronòmiques on gaudir de l’oli a través de tots els sentits.  

• Cuina per dur a terme els tallers. 

• Noves tecnologies per                              

complementar el discurs. 

• Sala d’exposicions. 

• Personal del museu.  

• Disposem dels recursos i eines 

necessàries per realitzar els ta-

llers respectant totes les mesures 

COVID vigents.  
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LES NOSTRES ACTIVITATS 
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Pagesos per un dia 
DESTINATARIS:  

Educació Primària, ESO i Educació postobligatòria. 

TEMPORITZACIÓ:  

6h 45min - Inclou pausa per esmorzar (30min) i pausa per dinar (1h).  

ESPAI/S:  

• Camp d’oliveres. 

• Cooperativa de La Granadella  

• Museu de l’Oli de Catalunya. 

RECURSOS NECESSARIS:   

• Material específic per a la collita.  

• Exposició museogràfica. 

OBJECTIUS: 

• Aprendre de forma vivencial in situ el procés que es porta a terme per a la 

producció de l’oli.  

• Conèixer i utilitzar les eines necessàries en la recol·lecció de les olives.  

• Comprendre el funcionament d’un molí d’oli.  

• Descobrir el rol que l’home i la dona tenien en les feines del camp.  

• Valorar la feina i esforç que impliquen les feines del camp. 
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Pagesos per un dia 

CONTINGUT I METODOLOGIA: 

El taller s’inicia en un camp d’oliveres enmig de tota la bellesa paisatgística de la que gaudim a Les Garrigues. Des d’aquest punt podrem 

començar a viure en primera persona tot el recorregut que fa una oliva des del moment que abandona l’arbre fins a convertir-se ne oli.  

Els i les assistents podran veure i experimentar la recol·lecció de les olives. Seguidament es visitarà el molí d’oli per tal de comprendre tot el 

procés que es produeix fins al a comercialització. La visita a la cooperativa la durà a terme un professional del sector.  

09.30 - 10:00 Centre Cívic Recepció, presentació de les monitores i divisió dels grups 

10:00 - 10:30 Centre Cívic Esmorzar 

10:30 - 11:00 - Desplaçament entre el Centre Cívic i el camp d’oliveres 

11:00 - 13:00 Camp Explicació de les condicions al camp, les eines i collita 

13:00 - 14:00 Cooperativa Entrada de les olives al molí i explicación del procés 

14:00 - 15:00 Centre Cívic Dinar 

15:00 - 16:00 Museu Visita guiada al museu 

16:00 - 16:15 Museu Comiat 

CRONOGRAMA: 

*Aquesta activitat està disponible únicament d’octubre a desembre. 



 7 

Visita guiada al museu 
DESTINATARIS:  

Educació Primària, ESO i Educació postobligatòria. 

TEMPORITZACIÓ:  

1h.  

ESPAI/S:  

• Museu de l’Oli de Catalunya. 

RECURSOS NECESSARIS:  

• Exposició museogràfica. 

OBJECTIUS: 

• Conèixer la història del món rural i el treball al camp en el 

passat i en l’actualitat.  

• Identificar algunes de les eines necessàries en la re-

col·lecció de les olives.  

• Comprendre el funcionament d’un molí d’oli.  

• Valorar la feina i esforç que impliquen les feines del camp. 

CONTINGUT I METODOLOGIA: 

Els i les assistents visitaran l’antic moli d’oli que va estar actiu des del 1920 fins a la dècada de 1980. Durant la visita s’introduiran les eines 

necessàries en la recol·lecció de les olives i s’explicarà el procés que es duia a terme per a la producció de l’oli.   
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Les feines del camp 
DESTINATARIS:  

Educació Primària. 

TEMPORITZACIÓ:  

1h 30min.  

ESPAI/S:  

• Sala l’Oliverar del Museu de l’Oli de Catalunya. 

 

RECURSOS NECESSARIS:  

• Joc de la línia del temps.  

• Exposició museogràfica. 

OBJECTIUS: 

• Conèixer la història del món rural i el treball al camp en el 

passat i en l’actualitat.  

• Aprendre les feines del camp així com el moment idoni per a 

realitzar cada tasca.  

• Conèixer les eines necessàries en la recol·lecció de les olives.  

• Descobrir el rol que l’home i la dona tenien en les feines del 

camp.  

CONTINGUT I METODOLOGIA: 

A partir de la línia del temps, els nens i nenes aprendran les feines 

del camp que ha de realitzar un/a pagès/a cada any per cuidar les 

seves oliveres. Amb la intuïció i l’ajuda de les monitores del museu 

descobriran totes les eines necessàries i l’estació de l’any idònia 

per realitzar cada tasca. A continuació, parlarem del procés de me-

canització del treball al camp.  
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Hem begut oli 
DESTINATARIS:  

Educació Primària, ESO i Educació postobligatòria. 

TEMPORITZACIÓ:  

1h 30min. 

ESPAI/S:  

• Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya. 

RECURSOS NECESSARIS:  

• Olis diversos. 

• Copes i fitxes oficials de tast.  

• Pomes. 

OBJECTIUS: 

• Diferenciar entre els diferents tipus d’olis d’oliva. 

• Identificar les principals varietats d’olives de la geografia catala-

na i espanyola. 

• Reconèixer de forma general els atributs característics de dife-

rents tipus d’olis. 

• Conèixer les oportunitats formatives i professionals en el món de 

l’oli.  

CONTINGUT I METODOLOGIA: 

En aquest taller aprendrem sobre els diferents tipus d’olis d’oli-

va, identificarem les principals varietats d’olives catalanes i es-

panyoles, tastarem una mostra de diversos tipus d’olis diferenci-

ant les característiques pròpies de cadascun  i descobrirem les 

pautes a seguir pel bon ús i conservació de l’oli d’oliva.  

A més a més, els assistents d’ESO i Educació postobligatòria po-

dran conèixer les oportunitats formatives i professionals que 

ofereix la cultura de l’oli, unes opcions fins ara desconegudes.  
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COMPLEMENTA LA VISITA 
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Zona de picnic i esbarjo 

L’àrea de l’entorn de l’Ermita de Sant Antoni és l’espai ideal perquè els nens i nenes pu-

guin esmorzar i/o dinar d’entrepà, tot jugant i esbargint-se al parc. En el cas que les con-

dicions meteorològiques no ho permetin, disposem també d’una sala habilitada al cen-

tre cívic per acollir els grups. 

 

Rutes per l’entorn 

Per tal de fer possible la divisió de grups o completar les activitats, oferim itineraris cul-

turals pel nucli històric del municipi, visites als camps de conreu i rutes als miradors. 

Consulta’ns per a més informació! 
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LES NOSTRES TARIFES 
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Totes les entrades inclouen una ampolla d’oli d’oliva 

verge extra Degustus i una entrada familiar (màxim 

4 persones) per al Museu de l’Oli de Catalunya. 

-   PAGESOS PER UN DIA 8€ 

-   VISITA AL MUSEU 

-   LES FEINES AL CAMP 

-   HEM BEGUT OLI 

1 activitat - 4€ 

2 activitats - 6€ 

3 activitats - 8€ 


