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PRESENTACIÓ 

L’Associació Rubí d’Arrel es defineix com una entitat social i ambiental sense ànim de 

lucre. 

Els seus objectius són la recuperació, protecció, conservació i dinamització econòmica 

i cultural del patrimoni natural i rural. 

L’Associació Rubí d’Arrel duu a terme la seva activitat a Rubí (Vallès Occidental), 

segons el projecte que es detalla a continuació. 

 

 RUBÍ D’ARREL 

L’Associació té dos components essencials: 

 El territori 

De manera especial, el territori natural i rural.  

 Les persones 

De manera especial, aquelles amb més risc d’exclusió social i també les noves 

generacions. 

L’Associació desenvolupa accions per a: 

Recuperar, protegir, conservar i dinamitzar el territori natural i rural com a via de 

formació, ocupació i integració de persones amb risc d’exclusió social i aquelles que 

cerquen noves oportunitats. 
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PROPOSTES D’ACTIVITATS EDUCATIVES  

OBJECTIU 

Difondre el nostre patrimoni natural, històric i etnogràfic. 

Oferir sortides de proximitat, en les quals s’evita, sempre que sigui possible, el 

transport amb vehicles. 

 

A QUI VA DIRIGIT 

A alumnes d’educació primària i secundària. 

 

LES NOSTRES ACTIVITATS 

Organitzem activitats al voltant de 3 tres grans eixos: l’educació medi ambiental, la 

història i l’etnografia, que podem adaptar tant a l’entorn rural, com al nucli urbà. 

Plantegem les activitats de tal manera que siguin amenes i divertides. Sovint amb 

informació inèdita  perquè ens nodrim de les nostres pròpies recerques. 

Aquestes activitats es poden dedicar íntegrament a un dels eixos o es poden 

combinar. 

Teniu la possibilitat de proposar activitats per encàrrec per reforçar o complementar 

matèries que s’estiguin estudiant als cicles (anglès, història, medi natural, etc). 

Les activitats poden estar vinculades també a una època de l’any. Per exemple, 

podem treballar el cicle anual de la vinya seguint el calendari marcat pels pagesos (la 

verema, la poda, l’esporga...) 
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L’adaptació de les activitats a les diferents edats es podem complementar  introduint-

hi elements com l’anglès, la música o les manualitats. 

En el cas de escoles d’educació especial, les adaptacions les fem en coordinació amb 

els educadors de l’escolas’adapta algun material en braille, es fan explicacions 

bàsiques en llenguatge de signes, expressió amb textures... 

Fem les sortides un o dos educadors de Rubí d’Arrel. Si el grup és nombrós, es 

divideix i es fan dues activitats simultàniament. 

 

ELS NOSTRES SUGGERIMENTS 

Totes les activitats tenen un àmbit municipal, i en el cas de les d’entorn rural, 

s’acoten a 3 zones, tenint en compte la importància del lloc i la proximitat de les 

escoles, per evitar el transport motoritzat. 

Zona del torrent i la bassa dels Alous:  Torre de la Llebre, Ca n’Alzamora, Vint-i-cinc 

de Setembre, Maria Montessori, Liceu Politècnic, Escoles Ribas, Escola Montserrat. 

Zona de Ca n’Oriol i Penjallops: Maristes Rubí, Escola d’Educació Especial de Ca 

n’Oriol, Teresa Altet, Mossèn Cinto, Liceu Politècnic. 

Zona de Can Xercavins i Can Bosch: (Regina Carmeli, Schola, Pau Casals, Mossèn 

Cinto, Rivo Rubeo, Joan Maragall.  

 

* Només és una petita referència de proximitat, falten escoles i les combinacions són 

diverses. 

1) ÀMBIT RURAL CATALÀ/ENGLISH 
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Educació mediambiental 

Etnografia. Recerca toponímia local 

Història rural  

En els casos de sortides amb les dues aules (50 alumnes), es poden combinar dues 

activitats simultànies. 

 

2) ÀMBIT URBÀ  

Recorreguts de patrimoni històric i urbà  

Educació medi ambiental  de fauna en jardins públics 

Etnografia. Recerca toponímia local  

Exemple de sortida combinada amb dues aules: 

1 grup de toponímia urbana i 1 grup de visita en anglès a un equipament 
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Proposta econòmica per activitats escolars 

Durada 

Cicle 

Infantil 1r Pri. 2n Pri. 3r Pri. 1r Sec. 2n Sec. 

Matí  

(4 hores) 

100 100 100 100 120 120 

Tot el dia 130 130 130 130 150 150 

       

Taula de preus (€) 

Despesa de material: als preus de la taula s’ haurà d’afegir un extra de material 

fungible si l’activitat ho requereix. 

Notes 

- Les activitats d’educació no tenen IVA 

- Les ofertes són per a grup aula (25 alumnes), i es comptarà amb un educador. Les 

altres possibilitat es pactaran particularment amb el centre educatiu. 

- Rubí d’Arrel facturarà al centre. 

  

 

 



 
 

 

Rubí d’Arrel és  projecte social per a la recuperació, protecció, conservació i  dinamització econòmica i cultural del patrimoni 

natural i  rural de Rubí, promogut per les següents  enti tats : Centre Excursionista de Rubí, Centre d’Estudis i Protecció de la 
Natura (CEPNA), AMPA de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol i Unió de Pagesos de Catalunya .                      

Pàgina 7 de 7 

 

Contacte ; 

Rubidarrel@gmail.com 

http://rubidarrel.wordpress.com/contactans-2/ 

 

Núria Torné. Mestra d’Educació Primària 

nunitorne@gmail.com 

tlf : 660210644 

 

Jordi Muntan. Tècnic integració social 

jordimuntan@gmail.com 

tlf: 687138771 

  

Rafael Bosch . Biòleg 

Rafel.bosch.janer@telefonica.net 

Tlf: 690322158 

 

Eduard Puigventós. Historiador 

Eduard.puigventos@gmail.com 

Tlf: 600283927 
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