
DE L’OLIVERA AL SETRILL DE L’OLI

Marta Vallés i Bigordà

Educació Infantil: P5

L’experiència que hem dut a terme es basa en l’observació i experimentació del 
procés d’elaboració de l’oli d’oliva. 

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ

Partint de la idea que el centre on s’ha realitzat l’experiència està contex-
tualitzat a la comarca de les Garrigues, on la producció d’oli té molta relle-
vància, vam veure la possibilitat d’aprofundir i donar a conèixer a l’alumnat 
tota la seva elaboració. 
Vam iniciar l’experiència  fent una sortida a un tros d’oliveres del costat 
de l’escola per observar com són les oliveres i el seu fruit (l’oliva). Allí vam 
manipular les fulles de  l’olivera i vam  poder veure la seva forma (ovalada, 
allargada...). 
També vam parlar sobre les parta d’una olivera (fulles, branques, tronc, 
arrels...) 
Un padrí de l’escola, ens va ensenyar com es collien les olives a mà, com 
tradicionalment es feia abans, amb la borrassa i les raspes. També vam 
tenir l’oportunitat d’observar com es cullen actualment, amb vibrador de 
ventall o paraigües. 
Al mateix temps, anàvem adquirint nou vocabulari.
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Un cop a l’aula, els nens/es van poder manipular, observar i experimentar 
amb les olives que havíem collit. Les vam pesar, les vam classificar segons 
el color aprofitant al mateix temps per parlar de més verdes o més madu-
res, les vam aixafar per poder veure que a dins hi ha pinyol, vam fregar les 
olives damunt d’un full i van veure que pintava i després les vam tastar. 
Els nens/es van poder degustar  diverses classes d’olives: les que havíem 
collit, i altres de comprades (amb pinyol, farcides, negres...) diferenciant el 
gust: amarg i bo.

Aprofitant que a l’aula teníem moltes olives, vam decidir de fer olives amb 
conserva. Vam experimentar tot el procés (els ingredients necessaris: ai-
gua, sosa, sal i olives, els dies que calia canviar l’aigua, etc.) Un cop vam 
tenir totes les olives fetes en conserva cada nen/a se’n va endur un pot 
cap a casa.
Ja havíem vist i experimentat amb l’oliva i calia veure quin era el procés 
que es feia per obtenir-ne l’oli. Per aquest motiu vam anar a visitar el mu-
seu de l’oli i la producció d’aquest. Des de l’oliva acabada de collir fina a 
l’embotellament.

A l’aula vam menjar pa amb l’oli que havíem vist elaborar. Allí mateix, vam experimentar el que passa si barregem l’oli amb 
l’aigua, amb llet, ... Finalment vam extreure’n totes les conclusions possibles, i vam veure la necessitat de consumir oli d’oliva.
Aquesta ha estat una petita descripció de l’experiència que hem dut a terme en el procés d’elaboració de l’oli.
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