
                                                                                 

DDii  FFaaddddaa  GGiioovvaannnnaa  
SSeeddee  LLeeggaallee  vviiaa  EE..  dd’’AArrbboorreeaa,,  77  
0077004400  OOllmmeeddoo  ((SSSS))  pp..iivvaa  0022339999556600990099  
 
 

AAllllaa  ccoorrtteessee  aatttteennzziioonnee  ddeell  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  ee  
ddeeii  DDoocceennttii    

  
  

  

OOggggeettttoo::  pprrooppoossttaa  ddii  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  iinn  ffaattttoorriiaa  
  
LL’’AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  CCuummppaannzzooss,,  ssiittuuaattaa  nneellll’’aaggrroo  ddii  OOllmmeeddoo,,  nnaassccee  nneellll’’aapprriillee  22001100  ee  ssii  
ccaarraatttteerriizzzzaa  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ZZaaffffeerraannoo  iinn  rreeggiimmee  ddii  AAggrriiccoollttuurraa  BBiioollooggiiccaa  aassssooggggeettttaattaa  aall  
ssiisstteemmaa  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  SSIIDDEELLccaabb,,  ddii  ccuuii  aall  RReegg..883344//0077  aall  RReegg..  888899//0088,,  ppeerr  
ll’’aattttiivviittàà  nnoottiiffiiccaattaa  ddaalllloo  sstteessssoo..  

CCuurraa  ttuuttttee  llee  ffaassii  pprroodduuttttiivvee,,  rriiggoorroossaammeennttee  mmaannuuaallii,,  ddaallll’’iimmppiiaannttoo  ddeeii  bbuullbbii  aall  rraaccccoollttoo,,  llaa  
mmoonnddaattuurraa,,  ll’’eessssiiccaazziioonnee  ee  iill  ccoonnffeezziioonnaammeennttoo  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo  ppuurroo  iinn  ssttiimmmmii..  

LLee  aannaalliissii  ddii  llaabboorraattoorriioo  eeffffeettttuuaattee  ssuull  nnoossttrroo  pprrooddoottttoo  nnee  aattttrriibbuuiissccoonnoo  llaa  11°°ccaatteeggoorriiaa..  

LLoo  ssttaaffff  aazziieennddaallee  ssii  ccoommppoonnee  ddii  dduuee  ppeerrssoonnee,,  ccoommppaaggnnii  nneellllaa  vviittaa  ee  nneell  llaavvoorroo,,  cchhee  sscceellggoonnoo  llaa  
ccaammppaaggnnaa  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  rriippaarrtteennzzaa..  

LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  aaccccoogglliieennzzaa,,  uussaattaa  aanncchhee  ccoommee  aauullaa  ddiiddaattttiiccaa,,  èè  uunnaa  PPiinnnneettttaa..  

TTiippiiccaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  sseemmpplliiccee  aarrcchhiitteettttuurraa  rruurraallee  uuttiilliizzzzaa  ttaa  ffiinnoo  aaggllii  aannnnii  ’’6600  iinn  SSaarrddeeggnnaa  ddaaii  
ppaassttoorrii  ccoommee  rriiffuuggiioo  tteemmppoorraanneeoo  nneeii  ppeerriiooddii  ddii  ttrraannssuummaannzzaa..  

CCoossttrruuiittaa  ddaa  nnooii  rriissppeettttaannddoo  llaa  tteeccnniiccaa  ccoossttrruuttttiivvaa  ttrraaddiizziioonnaallee,,  uussaannddoo  eesscclluussiivvaammeennttee  mmaatteerriiaallii  
nnaattuurraallii  ee  ddeell  ppoossttoo,,  ssii  ffoonnddee  ccoonn  ll’’aammbbiieennttee  iinn  uunn  ppeerrffeettttoo  eeqquuiilliibbrriioo  ddii  ffoorrmmee,,  ccoolloorrii  ee  mmaatteerriiaallii  ee  
rraapppprreesseennttaa  ppeerr  nnooii  uunn  pprreezziioossoo  ppuunnttoo  dd’’aappppooggggiioo..  

DDooppoo  aavveerr    ffrreeqquueennttaattoo  iill  ccoorrssoo  ppeerr  OOppeerraattoorrii  ddii  FFaattttoorriiee  DDiiddaattttiicchhee  ccuurraattoo  ddaallll’’AAggeennzziiaa  LLaaoorree  

ssiiaammoo  ssttaattii  iissccrriittttii  nneellll’’AAllbboo  RReeggiioonnaallee  ddeellllee  FFaattttoorriiee  DDiiddaattttiicchhee  ddeellllaa  SSaarrddeeggnnaa  ee  ooggggii    ssiiaammoo  

lliieettii  ddii  pprrooppoorrvvii  ii  nnoossttrrii  ppeerrccoorrssii  ddiiddaattttiiccii  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssccooaassttiiccoo  22001188--11001199..  



PPeerrccoorrssoo  nn°°11::  OOppeerraazziioonnee  ““MMaannii  ppuulliittee””  
II  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ssoonnoo  ii  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo  ee  ii  ggrruuppppii  ddii  aadduullttii  
iinntteerreessssaattii  aallll’’ooffffeerrttaa..  

  
PPoossssiibbiilliittàà  ddii  oossppiittaarree  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  3300  ppeerrssoonnee..    

  
DDuurraattaa  ddeellllaa  vviissiittaa::  44  oorree..    

 OOrree  99,,0000::  aarrrriivvoo  iinn  AAzziieennddaa,,  ssaalluuttoo,,  ccaaffffèè  ee  uussoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ((1155  mmiinnuuttii));;  bbrreevvee  pprreesseennttaazziioonnee  
ddeellll’’AAzziieennddaa  ee  ddeelllloo  ssttaaffff  ee  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeggllii  oossppiittii::  ddiirreemmoo  iill  nnoossttrroo  nnoommee,,  lloo  ssccrriivveerreemmoo  ssuu  
uunn  ppeezzzzoo  ddii  ccaarrttaa  aaddeessiivvaa  ee  lloo  aapppplliicchheerreemmoo  aallllaa  mmaagglliieettttaa..  AAvvrreemmoo  ccoossìì  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ccoonnoosscceerrccii  ee  cchhiiaammaarrccii  ppeerr  nnoommee..  BBrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ee  tteeccnniiccaa  
ccoossttrruuttttiivvaa,,  iill  tteerrrriittoorriioo,,  llaa  ccoollttuurraa  cchhee  ccii  ccaarraatttteerriizzzzaa  ((3300  mmiinnuuttii))..    

  
 OOrree  99,,4455::  ppeerrccoorrssoo  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo,,  ddaaii  bbuullbbii  ((oosssseerrvveerreemmoo  aatttteennttaammeennttee  iill  bbuullbboo,,  

vveerriiffiicchheerreemmoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  mmaallaattttiiee))  aallllaa  ppiiaannttaa,,  ((oosssseerrvveerreemmoo  aatttteennttaammeennttee  llaa  ppiiaannttaa,,  iill  
ccoolloorree  ee  llaa  ddiimmeennssiioonnee))..  AAllll’’eesstteerrnnoo,,  iinn  ppiieennoo  ccaammppoo,,  rreeaalliizzzzeerreemmoo  uunn  ppiiccccoolloo  iimmppiiaannttoo..  
DDaallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ssuullllaa  ccaarrttaa  ddeell  ccaammppoo  cchhee  rreeaalliizzzzeerreemmoo  aallllaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  tteerrrreennoo,,  llaa  
ssiisstteemmaazziioonnee  ddeellllee  lleennzzee,,  ll’’aappeerrttuurraa  ddeell  ssoollccoo  ccoonn  llaa  zzaappppaa,,  llaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa  ddeell  bbuullbboo  ee  llaa  
ccooppeerrttuurraa  ddeell  ssoollccoo..  
GGllii  oossppiittii  ppoottrraannnnoo  aassssaappoorraarree  iill  ppiiaacceerree  ddii  ppootteerrssii  lliibbeerraammeennttee  ssppoorrccaarree  llee  mmaannii  ee  ii  vveessttiittii  ((11  
oorraa  ee  ½½))..  

  
 OOrree  1111,,1155::  rriieennttrroo  aall  ccooppeerrttoo  ee  ppaauussaa  mmeerreennddaa  ccoonn  ppaanniinnii  aallll’’oolliioo  ee  zzaaffffeerraannoo,,  ggrriissssiinnii  aalllloo  

zzaaffffeerraannoo,,  mmiieellee  ddii  OOllmmeeddoo..    
          RRiifflleessssiioonnii  ssuull  ppeerrccoorrssoo  aappppeennaa  ssvvoollttoo,,  ddoommaannddee  ((4455  mmiinnuuttii))..  
  
 OOrree  1122,,0000::  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllaa  pprrooiieezziioonnee  ddii  uunn  bbrreevvee  ffiillmmaattoo,,  rriippeerrccoorrrreerreemmoo  aattttrraavveerrssoo  llee  

iimmmmaaggiinnii  ttuuttttee  llee  ffaassii  ccoollttuurraallii  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo..  
....ee  ssee  iill  ffiioorree  nnoonn  cc’’èè,,  nnooii  lloo  ccoossttrruuiiaammoo::  ccoonn  llaa  ccaarrttaa,,  ttuuttttii  iinnssiieemmee,,  ppaassssoo  ddooppoo  ppaassssoo,,  
ccoossttrruuiiaammoo  iill  ffiioorree  ddeelllloo  zzaaffffeerraannoo  ccoonn  llaa  tteeccnniiccaa  ddeellll’’oorriiggaammii..  
RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ddiisseeggnnoo  cchhee  rriiccoorrddii  llaa  ggiioorrnnaattaa  aappppeennaa  ttrraassccoorrssaa..  
  

 OOrree  1133,,0000::  ccoonncclluussiioonnii,,  rriinnggrraazziiaammeennttii  ee  ssaalluuttoo!!    
  

  



PPeerrccoorrssoo  nn°°22::  ....aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’OOrroo  RRoossssoo!!  

  
II  ddeessttiinnaattaarrii  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ssoonnoo  ii  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo  ee  ii  ggrruuppppii  ddii  aadduullttii  
iinntteerreessssaattii  aallll’’ooffffeerrttaa..  

  
PPoossssiibbiilliittàà  ddii  oossppiittaarree  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  3300  ppeerrssoonnee..    

  
DDuurraattaa  ddeellllaa  vviissiittaa::  44  oorree..    

 OOrree  99,,0000::  aarrrriivvoo  iinn  AAzziieennddaa,,  ssaalluuttoo,,  ccaaffffèè  ee  uussoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ((1155  mmiinnuuttii));;  bbrreevvee  pprreesseennttaazziioonnee  
ddeellll’’AAzziieennddaa  ee  ddeelllloo  ssttaaffff  ee  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeggllii  oossppiittii::  ddiirreemmoo  iill  nnoossttrroo  nnoommee,,  lloo  ssccrriivveerreemmoo  ssuu  
uunn  ppeezzzzoo  ddii  ccaarrttaa  aaddeessiivvaa  ee  lloo  aapppplliicchheerreemmoo  aallllaa  mmaagglliieettttaa..  AAvvrreemmoo  ccoossìì  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ccoonnoosscceerrccii  ee  cchhiiaammaarrccii  ppeerr  nnoommee..  BBrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ee  tteeccnniiccaa  
ccoossttrruuttttiivvaa,,  iill  tteerrrriittoorriioo,,  llaa  ccoollttuurraa  cchhee  ccii  ccaarraatttteerriizzzzaa  ((3300  mmiinnuuttii))..    

  
 OOrree  99,,4455::  oosssseerrvveerreemmoo  lloo  ZZaaffffeerraannoo  iinn  ssttiimmmmii  eessssiiccccaattoo,,  nnee  sseennttiirreemmoo  llaa  ccoonnssiisstteennzzaa,,  iill  

pprrooffuummoo  ee  iimmppaarreerreemmoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  ssppeezziiaa  iinn  ccuucciinnaa..  
          OOsssseerrvveerreemmoo  iill  ppootteerree  ccoolloorraannttee  ee  lloo  ssppeerriimmeenntteerreemmoo  ssuullllaa  ccaarrttaa..  

FFaarreemmoo  sscciioogglliieerree  ggllii  ssttiimmmmii  ddii  ZZaaffffeerraannoo  iinn  uunn  ccoonntteenniittoorree  ccoonn  ddeellll’’aaccqquuaa  ee,,  iinn  uunn  aallttrroo  
ccoonntteenniittoorree  ccoonn  aaccqquuaa,,  vveerrsseerreemmoo  llaa  ppoollvveerree  ddii  ZZaaffffeerraannoo  aaccqquuiissttaattaa  nneellllaa  ggrraannddee  
ddiissttrriibbuuzziioonnee..          
NNootteerreemmoo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  eessiissttee  ffrraa  iill  pprrooddoottttoo  ddaa  ssuuppeerrmmeerrccaattoo  ee  lloo  ZZaaffffeerraannoo  ppuurroo  iinn  
ssttiimmmmii..  IImmppaarreerreemmoo  aa  ccoonnoosscceerrlloo  ee  aadd  aapppprreezzzzaarree  llee  ssuuee  pprroopprriieettàà  tteerraappeeuuttiicchhee..  
  

 OOrree  1111,,1155::  ppaauussaa  mmeerreennddaa  ccoonn  ppaanniinnii  aallll’’oolliioo  ee  zzaaffffeerraannoo,,  ggrriissssiinnii  aalllloo  zzaaffffeerraannoo,,  mmiieellee  ddii  
OOllmmeeddoo..  NNootteerreemmoo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ccoolloorree,,  ssaappoorree  ee  pprrooffuummoo  ffrraa  uunn  ppaanniinnoo  ccoonn  lloo  ZZaaffffeerraannoo  
ee  uunnoo  sseennzzaa..  
RRiifflleessssiioonnii  ssuull  ppeerrccoorrssoo  aappppeennaa  ssvvoollttoo..  DDiissccuussssiioonnii..  
  

 OOrree  1122,,0000::  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllaa  pprrooiieezziioonnee  ddii  uunn  bbrreevvee  ffiillmmaattoo,,  rriippeerrccoorrrreerreemmoo  aattttrraavveerrssoo  llee  
iimmmmaaggiinnii  ttuuttttee  llee  ffaassii  ccoollttuurraallii  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo..  

....ee  ssee  iill  ffiioorree  nnoonn  cc’’èè,,  nnooii  lloo  ccoossttrruuiiaammoo::  ccoonn  llaa  ccaarrttaa,,  ttuuttttii  iinnssiieemmee,,  ppaassssoo  ddooppoo  ppaassssoo,,  
ccoossttrruuiiaammoo  iill  ffiioorree  ddeelllloo  zzaaffffeerraannoo  ccoonn  llaa  tteeccnniiccaa  ddeellll’’oorriiggaammii..  
RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ddiisseeggnnoo  cchhee  rriiccoorrddii  llaa  ggiioorrnnaattaa  aappppeennaa  ttrraassccoorrssaa..  

  
 OOrree  1133,,0000::  ccoonncclluussiioonnii,,  rriinnggrraazziiaammeennttii  ee  ssaalluuttoo!!    



PPeerrccoorrssii  ooppzziioonnaallii::  

IInn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AArrcchheeoollooggaa,,  ddootttt..ssssaa  AAnnggeellaa  SSiimmuullaa,,  llee  ooppzziioonnii  pprroolluunnggaannoo  llaa  vviissiittaa  ddii  33  
oorree  ee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ttrraassccoorrrreerree  ll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  iinn  ccaammppaaggnnaa..  PPoossssoonnoo  eesssseerree  aabbbbiinnaattii,,  aa  sscceellttaa,,  
aall  ppeerrccoorrssoo  nn°°11  ee  nn°°22  ddaallll’’aaccccoommppaaggnnaattoorree..  

OOppzziioonnee  nn°°11::  ....ppaasssseeggggiiaattaa  aarrcchheeoollooggiiccaa..  OOllmmeeddoo::  uunn  ppaaeessee  iinn  mmoovviimmeennttoo..  

DDuurraattaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo::  44  oorree  ((ppaauussaa  pprraannzzoo  iinncclluussaa))..  

 OOrree  1133,,0000::  ppaauussaa  pprraannzzoo..  SSii  ppuuòò  sscceegglliieerree  ddii  ccoonnssuummaarree  iill  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  
aaccccoogglliieennzzaa  oo  iill  mmeennùù  ““ddeell  ccoonnttaaddiinnoo””  cchhee  pprreevveeddee  uunn  aannttiippaassttoo  ddii  tteerrrraa  ee  uunn  pprriimmoo  ppiiaattttoo::  
ffrreeggoollaa  ccoonn  ssaallssiicccciiaa  ee  ZZaaffffeerraannoo  ddii  OOllmmeeddoo..  

 OOrree  1144,,0000::  aaccccoommppaaggnnaattii  ddeellll’’aarrcchheeoollooggaa,,  ppaarrttiiaammoo  ddaallll’’aazziieennddaa  iinn  ddiirreezziioonnee  NNuurraagghhee  
MMaannnnuu,,  ssiittuuaattoo  nneellllaa  zzoonnaa  aallttaa  ddeell  ppaaeessee..  SSppiieeggaazziioonnee  bbrreevvee  ee  sseemmpplliiffiiccaattaa  ddeellllaa  ccuullttuurraa  
nnuurraaggiiccaa,,  iilllluussttrraazziioonnee  ddeellllee  tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee  ddeell  nnuurraagghhee  ddeeddoottttee  ddaallll’’oosssseerrvvaazziioonnee  ddeell  
mmoonnuummeennttoo..  PPrroocceeddiiaammoo  vveerrssoo  llaa  CChhiieessaa  mmeeddiieevvaallee  ddeell  XXIIII  sseeccoolloo  ttiittoollaattaa  aallllaa  MMaaddoonnnnaa  
NNoossttrraa  SSiiggnnoorraa  ddii  TTaalliiaa,,  uunniiccoo  ppuunnttoo  ffiissssoo  nneellllee  ddiinnaammiicchhee  uurrbbaannee  ddeell  ppaaeessee,,  ddaall  mmeeddiiooeevvoo  
iinn  ccuuii  eerraa  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddii  uunn  iinnsseeddiiaammeennttoo  ssppaarrssoo..  CCoonncclluuddiiaammoo  llaa  ppaasssseeggggiiaattaa  ccoonn  
llaa  vviissiittaa  aall  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ddeell  ppaaeessee,,  ddoovvee  ssii  ppoossssoonnoo  vveeddeerree  ggllii  uullttiimmii  rreessttii  rriimmaassttii  ddeellllee  aannttiicchhee  
ccaassee  ddeell  770000..  

 OOrree  1177,,0000::  rriieennttrroo  iinn  aazziieennddaa,,  ccoonncclluussiioonnii,,  rriinnggrraazziiaammeennttii  ee  ssaalluuttoo!!  
  

OOppzziioonnee  nn°°22::  ....ll’’aarrcchheeoollooggoo  cchhee  cc’’èè  iinn  nnooii..  RRiittrroovvaammeennttoo  ee  rreessttaauurroo  rreeppeerrttii  rriittrroovvaattii!!  

DDuurraattaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo::  44  oorree  ((ppaauussaa  pprraannzzoo  iinncclluussaa))..  

 OOrree  1133,,0000::  ppaauussaa  pprraannzzoo..  SSii  ppuuòò  sscceegglliieerree  ddii  ccoonnssuummaarree  iill  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  
aaccccoogglliieennzzaa  oo  iill  mmeennùù  ““ddeell  ccoonnttaaddiinnoo””  cchhee  pprreevveeddee  uunn  aannttiippaassttoo  ddii  tteerrrraa  ee  uunn  pprriimmoo  ppiiaattttoo::  
ffrreeggoollaa  ccoonn  ssaallssiicccciiaa  ee  ZZaaffffeerraannoo  ddii  OOllmmeeddoo..  

 OOrree  1144,,0000::  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaallll’’aarrcchheeoollooggaa,,  rriicceevveerreemmoo  llee  pprriimmee  nnoozziioonnii  ddii  ssccaavvoo  aarrcchheeoollooggiiccoo..  

AAllll’’eesstteerrnnoo,,  iinn  uunnaa  ppaarrttee  ddii  ccaammppoo  ddeelliimmiittaattaa,,  ssiimmuulleerreemmoo  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ssccaavvoo  aarrcchheeoollooggiiccoo  
uuttiilliizzzzaannddoo  ggllii  aattttrreezzzzii  ddeellll’’aarrcchheeoollooggoo..  DDiivviissii  iinn  dduuee  ggrruuppppii  rreeccuuppeerreerreemmoo  ii  ffrraammmmeennttii  ddii  uunn  vvaassoo  ee  
ddii  uunn  ppiiccccoolloo  eesseemmppllaarree  ddii  aanniimmaallee  ssaarrddoo  eessttiinnttoo::  iill  PPrroollaaggoo..  PPrroocceeddeerreemmoo  ccoonn  iill  llaavvaaggggiioo  ddeeii  
rreeppeerrttii  ee  llaa  rriiccoossttrruuzziioonnee  aattttrraavveerrssoo  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllee  sscchheeddee  iilllluussttrraattee..  

SSoommmmaarriiee  nnoozziioonnii  ssuu  aanniimmaallii  eessttiinnttii  cchhee  vviivveevvaannoo  nneell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo;;  ssoommmmaarriiee  nnoozziioonnii  ssuullllee  
ddiiffffeerreennzzee  ddeeii  ddeennttii  ddeeii  rruummiinnaannttii  cchhee  ccii  ppeerrmmeetttteerraannnnoo,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnffrroonnttoo,,  ddii  rriiccoonnoosscceerree  ggllii  
aanniimmaallii  pprroopprriioo  ddaaii  ddeennttii!!  



 OOrree  1177,,0000::  ccoonncclluussiioonnii,,  rriinnggrraazziiaammeennttii  ee  ssaalluuttoo!!  
  

OObbiieettttiivvii  ddeeii  ppeerrccoorrssii::  

 SSttiimmoollaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa::  iill  bbuullbboo,,  
llaa  ppiiaannttaa,,  iill  pprrooddoottttoo  ffiinniittoo;;  

 CCoonnoosscceerree  ee  aaccqquuiissiirree  llee  tteeccnniicchhee  ddii  pprroodduuzziioonnee;;  
 CCoonnoosscceerree  ll’’oorriiggiinnee  ee  llaa  pprroovveenniieennzzaa  ddeell  pprrooddoottttoo;;  
 CCrreeaarree  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  ccoonnffiiddeennzzaa  ccoonn  llaa  ppiiaannttaa  ee  ccoonn  llaa  tteerrrraa;;  
 CCoonnttrriibbuuiirree  aa  ssuuppeerraarree  ii  pprreeggiiuuddiizzii  aalliimmeennttaarrii;;  
 SSttiimmoollaarree  ii  sseennssii::  llaa  vviissttaa,,  iill  ttaattttoo,,  ll’’oollffaattttoo,,  iill  gguussttoo;;  
 SSvviilluuppppaarree  llaa  mmaannuuaalliittàà  ee  llaa  ccrreeaattiivviittàà;;  
 SSttiimmoollaarree  ll’’iinntteerreessssee  vveerrssoo  iill  ccoonnssuummoo  ddeeii  pprrooddoottttii  llooccaallii;;  
 IImmppaarraarree  aa  eesssseerree  rriissppeettttoossii  ee  aadd  aavveerree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  rreessppoonnssaabbiillee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  

ppiiaannttee,,  ddeellllaa  tteerrrraa  ee  ddeellll’’aammbbiieennttee  iinn  ggeenneerraallee..  

CCoonntteennuuttii::  

 IIll  cciicclloo  bbiioollooggiiccoo  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo  ee  llee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee;;  
 LLee  ffaassii  ccoollttuurraallii::  ddaallll’’iimmppiiaannttoo  aall  pprrooddoottttoo  ffiinniittoo;;  
 LLaa  ccoollttiivvaazziioonnee  ccooll  mmeettooddoo  bbiioollooggiiccoo;;  
 LL’’uussoo  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo  iinn  ccuucciinnaa;;  
 LLee  pprroopprriieettàà  tteerraappeeuuttiicchhee;;  
 PPrriinncciippaallii  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..  

MMeettooddii::  

 EEsseerrcciittaazziioonnee  pprraattiiccaa  ssuullllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  ddii  bbuullbbii;;  
 EEsseerrcciittaazziioonnee  pprraattiiccaa  ssuull  ppootteerree  ccoolloorraannttee  ddeelllloo  ZZaaffffeerraannoo;;    
 PPrrooiieezziioonnee  ddii  uunn  vviiddeeoo  cchhee  rraaccccoonnttaa  llee  ddiivveerrssee  ffaassii  ccoollttuurraallii  aattttrraavveerrssoo  iimmmmaaggiinnii;;  
 GGiioocchhii  ddii  ggrruuppppoo::  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ffiioorree  ccoonn  llaa  ccaarrttaa;;  
 GGiioocchhii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  iill  ddiisseeggnnoo  ffiinnaallee..  
  

  

CCoossttoo  ddeellllaa  vviissiittaa::  
          MMeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa::        €€  88,,0000  aa  ppeerrssoonnaa  ccoommpprreennssiivvii  ddii  mmaatteerriiaallii  ee  mmeerreennddaa;;  



MMeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa::        €€  1100,,0000  aa  ppeerrssoonnaa  ccoommpprreennssiivvii  ddii  mmaatteerriiaallii  ee  mmeerreennddaa  ((ggllii  oossppiittii                    
ppoorrttaannoo  iill  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo  ddaa  ccoonnssuummaarree  iinn  ppiinnnneettttaa));;    
GGiioorrnnaattaa  iinntteerraa::          €€  1155,,0000  aa  ppeerrssoonnaa  ccoommpprreennssiivvii  ddii  mmaatteerriiaallii  ee  mmeerreennddaa  ((ggllii  oossppiittii  ppoorrttaannoo  
iill  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo  ddaa  ccoonnssuummaarree  iinn  ppiinnnneettttaa));;    
GGiioorrnnaattaa  iinntteerraa::        €€  2200,,0000  aa  ppeerrssoonnaa  ccoommpprreennssiivvii  ddii  mmaatteerriiaallii,,  mmeerreennddaa  ee  ““pprraannzzoo  ddeell  
ccoonnttaaddiinnoo””..  
  
GGllii  iinnsseeggnnaannttii  oo  ggllii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii  nnoonn  ppaaggaannoo..  

  

NNoottee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  

 SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  uussaarree  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo  ccoommooddoo  ee  ffaacciillee  ddaa  llaavvaarree,,  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ppaannttaalloonnii  
lluunngghhii;;  

 SSii  cchhiieeddee  ddii  sseeggnnaallaarree  eevveennttuuaallii  aalllleerrggiiee  aalliimmeennttaarrii  oo  ddaa  ccoonnttaattttoo;;  
 SSii  cchhiieeddee  ddii  sseeggnnaallaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  ppoorrttaattoorrii  ddii  hhaannddiiccaapp;;    
 SSii  cchhiieeddee  ddii  nnoonn  ffaarr  ppoorrttaarree  llaa  mmeerreennddaa  ddaa  ccoonnssuummaarree  dduurraannttee  llaa  vviissiittaa;;  
 SSii  cchhiieeddee  ddii  pprreennoottaarree  llaa  vviissiittaa  ccoonn  33  oo  44  ggiioorrnnii  ddii  aannttiicciippoo;;  
 EE’’  ggrraaddiittoo  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ll’’oorrggaanniizzzzaattoorree  ddeellllaa  vviissiittaa..  

CCoonnttaattttii::  
VVaannnniinnaa  FFaaddddaa    OOppeerraattoorree  ddii  FFaattttoorriiaa  DDiiddaattttiiccaa    cceellll..  333388//66336688330088  
MMaaiill::  ccuummppaannzzooss@@ggmmaaiill..ccoomm  
WWeebb::  wwwwww..ccuummppaannzzooss..iitt  
  
AAlllleegghhiiaammoo  ccooppiiaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ddeettttaagglliiaattoo  ee  ccoorrrreeddaattoo  ddii  iimmmmaaggiinnii  ee  ccoogglliiaammoo  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  

aauugguurraarree  aa  ttuuttttii  vvooii  uunn  bbuuoonn  AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo..  

  

                                                                                                                                        CCoorrddiiaallmmeennttee  
                VVaannnniinnaaFFaaddddaa  

  


