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Divendres 9
Horts escolars als centres: preparació del terreny i creació d’un planter

Dissabte 10
Jornades Gastronòmiques de la Taronja
Plaça de la Vila, de 10.30 a 14.00 h 
Tallers d’animació i cuina de cítrics per a xiquets, conferència  
«Alimentació, dieta i propietats cítriques», taller de sucs de taronja  
i ruta de tapes tarongeres per restaurants de la localitat adherits.

Diumenge 11
Jornades Gastronòmiques de la Taronja
Plaça de la Vila, de 10.30 a 14.00 h 
Tallers de rebosteria realitzada pel gremi de forners, concurs de melmelades, 
degustació de coques i licors de taronja, concurs de l’espremedora més 
ràpida i lliurament de premis.

Setmana del 12 al 15 de novembre

Dimecres 14
Taller Espai Naturalment: Creació de flors decoratives amb material reciclat
Entre el c/ Manuel Montesinos, l’av. Grècia i l’av. França, de 16.30 a 18.30 h 

Dijous 15 
Taller al mercat del dijous: Activitats sobre l’àloe vera
Plaça Major, de 9.00 a 12.00 h
Donar a conéixer les propietats de l’àloe vera i ensenyar el cultiu d’aquesta 
planta a casa, així com explicar com utilitzar-la per a un ús medicinal. 
Després a cada participant se li regalarà una mostra de la crema d’àloe  
vera casolana.

Gala del 14é Mes de la Sostenibilitat
Sala d’actes de la Casa dels Mundina a les 19.00 h
Cloenda del 14é Mes de la Sostenibilitat, on es realitzarà un repàs del que ha 
estat el Mes de la Sostenibilitat i el lliurament dels premis de la sostenibilitat, 
així com dels alumnes guanyadors del concurs Ciutat sostenible, el premi a la 
penya que més vidre ha reciclat i el premi de la campanya de RAEE.

Finalment celebrarem la cloenda amb un vi d’honor elaborat pels alumnes  
del programa Escola Taller T’Avalem Maria de Luna 2018.

*Tots els tallers i jornades són gratuïts i els materials estan inclosos. 

Taller d’Ocupació
Maria de Luna



Setmana del 15 al 21 d’octubre

Inici del concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible
Valorar el paisatge agrícola de la ciutat que envolta el nucli urbà, ja que 
l’activitat agrícola ha marcat la cultura de la gent de Vila-real i el paisatge 
del seu territori. En aquest concurs, els alumnes de 4t d’ESO proposaran 
un recorregut pel terme agrícola de Vila-real amb cinc parades on caldrà 
proporcionar una explicació associada.

Dimecres 17 
Taller Espai Naturalment: Jocs tradicionals de la nostra terra
Entre el c/ Manuel Montesinos, l’av. Grècia i l’av. França, de 16.30 a 18.30 h

Dijous 18
Taller al mercat del dijous: Plantes aromàtiques, citronel·la i alfàbega
Plaça Major, de 9.00 a 12.00 h 
Els alumnes del Taller d’Ocupació donaran a conéixer on es troba l’aroma  
de les plantes, la seua funció en la naturalesa i com s’utilitza, a més de 
distintes formes d’elaborar planta seca aromàtica. Després de la xicoteta 
explicació a cada participant se li regalarà una planta aromàtica que trien.

Divendres 19
Horts escolars als centres: Preparació del terreny i creació d’un planter
Tots els divendres els alumnes de 3r de primària amb l’ajuda dels alumnes  
del Taller d’Ocupació recolzaran la tasca de preparació del terreny amb 
matèria orgànica i creació d’un planter per al projecte Horts escolars.

Setmana del 22 al 28 d’octubre

Presentació de la campanya de la Fundació Tots Units: concurs escolar 
Joguets amb molta vida
Promoure i premiar les creacions d’un joguet realitzat a partir de materials 
reciclats dels alumnes de 3r i 4t de primària i 5é i 6é de primària. Si vols 
participar-hi, per a més informació sobre les bases cal posar-se en contacte 
amb la Fundació Tots Units al telèfon 964 533 876.

Dimecres 24
Taller Espai Naturalment: Construcció d’un espai amb les bases d’una 
educació creadora. Entre el c/ Manuel Montesinos, l’av. Grècia i l’av. França, 
de 16.30 a 18.30 h 

Dijous 25 
Taller al mercat del dijous: Confecció de sabó
Plaça Major, de 9.00 a 12.00 h 
Els alumnes del Taller d’Ocupació donaran a conéixer les propietats dels 
compostos naturals del sabó. Aprendre els seus components i mostrar les 
diverses formes de fer preparacions amb plantes amb sabons naturals. 
Després a cada participant se li regalarà una mostra del sabó natural 
elaborat pel Taller d’Ocupació.

Divendres 26
Horts escolars als centres: Preparació del terreny i creació d’un planter

Dissabte 27
Jornada Consum Local, Consum de Temporada
Sala d’actes de la Casa dels Mundina, de 10.00 a 14.00 h
En aquesta jornada diferents ponents experts exposaran els beneficis de 
consumir productes locals, de temporada, agroecològics, així com l’impacte 
positiu que des del municipalisme es pot generar amb la compra pública 
alimentària orientada a afavorir els canals curts de distribució, finalment 
s’abordarà amb ponents multidisciplinaris els menjadors escolars sostenibles.

Setmana del 29 d’octubre al 4 de novembre

Campanya de reducció d’embolcalls
Durant tot el Mes de la Sostenibilitat, es realitza la sisena edició  
de la campanya de reducció d’embolcalls a l’escola per als alumnes  
de primer de primària, amb un joc participatiu i lliurament a cada xiquet  
de portaentrepans perquè l’utilitzen per a endur-se l’esmorzar.

Dilluns 29
Xarrada sobre la campanya de Residus d’aparells elèctrics i electrònics 
(RAEE) CEAM Vila-real L’Olivera, c/ Gamboa, 29, de 16.00 a 17.00 h
Per als usuaris del CEAM Vila-real L’Olivera i assistents es realitzarà una 
xicoteta xarrada al voltant del reciclatge dels RAEE. Per a tots aquells 
assistents que participen aportant un RAEE per al seu reciclatge entraran  
en un sorteig de dues nits en règim de tot inclòs per a dues persones al  
Gran Hotel Peñíscola ****.

Dimecres 31 

Taller Espai Naturalment: Contar i compartir històries
Entre el c/ Manuel Montesinos, l’av. Grècia i l’av. França, de 16.30 a 18.30 h 

Divendres 2
Horts escolars als centres: Preparació del terreny i creació d’un planter

Setmana del 5 a l‘11 de novembre

Campanya de recollida de Residus d’aparells elèctrics i electrònics
Itinerant: dilluns a la plaça Major; dimarts a la plaça de Sant Ferran; dimecres 
a la plaça del Llaurador; dijous al jardí que està davant del CEIP Botànic 
Calduch; divendres al parc de la Maiorasga, de 16.30 a 18.30 h

Dimecres 7
Taller Espai Naturalment: Gimcana de la tardor
Entre el c/ Manuel Montesinos, l’av. Grècia i l’av. França, de 16.30 a 18.30 h 

Dijous 8 
Taller al mercat del dijous: Cultiu de tomaques cherry a casa 
Plaça Major, de 9.00 a 12.00 h 
Els alumnes del Taller d’Ocupació donaran a conéixer les varietats de 
tomaques cherry que existeixen, així com les tècniques de cultiu. Després 
d’aquesta explicació es regalarà a cada participant un test amb una planta 
de tomaca cherry.


