DE L’OLIVERA A LA PREMSA
I DE LA PREMSA AL REBOST
OBJECTIUS
Les diverses activitats que es faran tindran com a objectiu bàsic donar a conéixer el
gran valor històric, cultural, natural, gastronòmic i social que té el cultiu de l’olivera i la
producció i l'ús dels seus fruits.
De forma específica es pretén:
• Donar a conéixer el cultiu de l’olivera i la seua transcendència en la cultura
mediterrània.
• Mostrar els productes derivats del cultiu de l’olivera i la seua importància per a
la salut i l’alimentació.
• Mostrar els beneficis ambientals del cultiu ecològic de l’olivera.
• Descobrir l’enorme riquesa biològica i paisatgística de l’oliverar.
ACTIVITATS
S'efectuaran un conjunt d’activitats adaptades als distints nivells d’edat i formació dels
participants. Tendiran a ser pràctiques, participatives i reflexives, sense perdre en cap
moment l’objectiu final de donar a conéixer el cultiu de l’olivera en les diverses facetes.
Les activitats són:
• Xicotet recorregut per les oliveres del CEACV.
• Activitats a l’aire lliure: “Coneix el món de les oliveres” (fitxes, passatemps i jocs).
• Collint olives. Activitat en què s’arrepleguen olives de forma manual tal com es fa
en les tasques habituals al camp.
• Conte sobre les oliveres.
• Exposició temàtica sobre el món de les oliveres.
• Taller de sabó. Es prepara sabó a partir d’oli d’oliva.
• Mostra de productes derivats i degustació d’oli.
DESTINATARIS
Grups d’escolars d’educació infantil, primària i primer cicle de secundària.
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DATA
Esta activitat es realitzarà entre els dies 22 d’octubre i el 2 de novembre de 2012,
ambdós inclosos.
Les activitats es poden fer en horari matinal, entre les 9.00 i les 14.00 h de dilluns a
divendres, o en horari de vesprada entre les 15.30 h i les 18.00 h de dilluns a
dijous.
L’activitat tindrà una durada d’unes dos hores.
INSCRIPCIÓ
Per a participar en esta activitat cal fer la inscripció prèvia en el CEACV, telefonant al
962680000 o enviant un missatge al correu electrònic ceacv@gva.es. L’acceptació per
a realitzar les activitats es farà per rigorós ordre d’inscripció. Les places són limitades.
Més informació en el telèfon del CEACV.
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