
Oliva, a 28 de març del 2023 

 

Als pares, mares, tutors dels/les alumnes d’ESO: 
 
Activitat:  II jornades d’història d’Oliva: ” LUDI OLIVAE” 

· OBJECTIUS: 
 

Donar a conèixer a l’alumnat la vida quotidiana i la història d’Oliva.  

· ACTIVITATS: Es realitzaran diferents itineraris històrics i tallers manipulatius en el 
Centre i pel municipi d’Oliva. 

· DIA/DIES: dimecres, 5 d’abril de 2023 
 

· LLOC I HORA DE 
LA ACTIVITAT: 

Col·legi El Rebollet de 09:15h a 13:30 hores 

· PREU    
 ACTIVITAT: 

4,50€  
El pagament de l’activitat podrà realitzar-se fins al dia 4 d’abril per la App 
MTCplan o per la secretaria virtual ubicada en la porteria del Centro. 

PROFESSOR/ES 
I 

COORDINADORA: 

Professorat de secundària, Salomé Llorca (coordinadora de 
l’activitat). 
 

 
Abans del dia 4 d’abril,  han de comunicar a la tutora, amb un missatge per Itaca 
família per poder realitzar l’activitat i eixir del Centre. 

 
 

1r d’ESO El món clàssic a Oliva i la Comarca 

(Taller: mosaic Romà) 

2n d’ESO El món medieval a Oliva 

(Taller: maqueta/diorama de l’Enginy) 

3r d’ESO Història moderna d’Oliva 

(Taller: gimcana pel Centre Històric) 

4t d’ESO  El món contemporani a Oliva 

(Taller: gimcana amb mapa d’activitats) 

 

 
     Atentament, departament d’Humanes 



Oliva, a 28 de marzo del 2023 

 

A los padres, madres, tutores de los/as alumno/as de ESO: 

Actividad: II jornadas de história de Oliva: ”LUDI OLIVAE” 

· OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer al alumnado la vida cotidiana y la historia de 
Oliva. 

·ACTIVIDADES: 
 

Se realizarán diferentes itinerarios históricos y talleres 
manipulativos en el Centro y por el municipio de Oliva. 

· DÍA/DIAS: miércoles,5 de abril de 2023 
 

LUGAR Y HORA DE 
LA ACTIVIDAD: 

Colegio El Rebollet de 09:15h a 13:30 horas 

· PRECIO 
 ACTIVIDAD: 

4,50€  
El pago de la actividad podrá realizarse hasta el 4 de abril por la 
App MTCplan o por la secretaría virtual ubicada en la Portería del 
centro. 
 
 

· PROFESOR/AS 
Y COORDINADORA: 

Profesores de Secundaria, Salomé Llorca (coordinadora de 
la actividad). 

 
 

Antes del día 4 de abril, han de comunicar a la tutora, por medio de un mensaje por Itaca familia, 

para poder realizar la actividad i salir del Centro. 

 

1º ESO El món clàssic a Oliva i la Comarca 

(Taller: mosaic Romà) 

2º ESO El món medieval a Oliva 

(Taller: maqueta/diorama de l’Enginy) 

3º ESO Història moderna d’Oliva 

(Taller: gimcana pel Centre Històric) 

4º ESO El món contemporani a Oliva 

(Taller: gimcana amb mapa d’activitats) 

 

 
    Atentamente, departamento de Humanidades 
 
 
 
 
 
 


