
 

L’oli i l’olivera 
DESCOBREIX UN MÓN 

D’EXPERIÈNCIES 
On? 

Situat en ple cor de les Garrigues, us oferim la 
possibilitar d’experimentar, d’una manera 

diferent, una de les comarques més 
autentiques i poc conegudes del país.  

 

Què? 

Promoure que els infants i joves adquireixin 
coneixements sobre l’olivera, l’oli i la dieta 

mediterrània, que desenvolupin la creativitat 
a la cuina i coneguin les feines del camp a 

través d’experiències fascinants.  

 

Com? 

Mitjançant una proposta educativa vivencial, 
innovadora, i adaptada als continguts 

curriculars.  
 

        

PROGRAMA D’ACTIVITATS  
curs 2016/17 

 
 (La Granadella · Les Garrigues ·Lleida) 

Contacta a: 
Sílvia Pallejà 

Plaça de la Independència, 1 
La Granadella, Lleida, 25177 

Info@culturadeloli.cat             973 094 101 

www.culturadeloli.cat 

 

On estem? 

mailto:Info@culturadeloli.cat


 

 

 

 
TALLERS: 

4.Hem begut oli... 

Educació primària, ESO i educació postobligatòria. 

Tastarem diferents olis desenvolupant tots els 
sentits i endinsant-nos en el complex món de l’oli 
per poder distingir les diferents qualitats i 
varietats. 

5.Oli, pa i xocolata 

Educació infantil, cicle inicial i mitjà d’educació primària 

Com feien els berenars dolços els nostres avis? 
Cuinarem i tastarem pa amb oli i xocolata, i també 
descobrirem altres dolços elaborats amb oli 

6.Fem cuinetes 

Cicle mitjà i superior d’educació primària. 

Fem allioli. Ens fiquem el davantal i fem treballar la 
mà de morter. 

3.L’oli i la industria  

Educació primària, ESO i educació postobligatòria.  NOU 

Visita al Museu de l’Oli d’una forma diferent i 
divertida. Descobrim el moli on es fa l’oli, perquè es 
construeix i quines són les repercussions socials i 
econòmiques que comporta. 

1.Pagesos per un dia – Anem a collir olives! 
Taller disponible del’1 de novembre al 15 de gener 
Educació primària, ESO i educació postobligatòria. 

De l’olivera al setrill. Anem a collir olives i 
passem el dia al camp. Portem les olives al molí 
i descobrim el procés de producció de l’oli. 

2.Pagesos per un dia – Les feines del camp 

Educació primària, ESO i educació postobligatòria.  NOU 

Taller d’aprenentatge de les feines al camp. El pagès 
cuida l’oliverar durant tot l’any, descobrim quina és 
la seva feina, i plantem una olivera!  

Experimenta la  

VISITA GUIADA 
Visita guiada a l’antic Convent 
de Santa Maria de Gràcia. 

     
ITINERARI 
Itinerari cultural pel nucli històric: l’Església, pous 
d’aigua, refugis de la guerra civil, espais plens 
d’històries i anècdotes per descobrir. 
 

PREUS: 
1 taller - 3 euros 
2 tallers  - 5 euros 
Pagesos per un dia - 5 euros 

cultura de l’oli 
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