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   OBJECTIU: GUANYAR UN NOU AMIC. 

                         UN RUC!!! 

          Obtenció del carnet d’assistent de ruc 

                            

               info@rukimon.com – 610899926 – www.rukimon.com  

 

 

Ens proposem que cada  nen que ens visita experimenti de debò que un ruc pot 

ser un nou amic.  

 

http://www.rukimon.com/
mailto:info@rukimon.com
http://www.rukimon.com/
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Aquesta és una pauta de treball pedagògica, creativa i rigorosa que, partint de les 

singularitats dels mateixos rucs i del seu entorn , esdevé un excel·lent complement 

del currículum escolar. Incidint principalment en el cultiu de la intel·ligència 

emocional i en els valors de la sostenibilitat del planeta. 

Està sostinguda en tres objectius bàsics:   

- la compenetració dels nens amb el medi (utilitzant elements com la terra, les 

fulles, els arbres, la palla....) 

- la cura dels animals, no només dels rucs sinó de tots els animalets que hi trobem 

( formigues, ocells, papallones, mosques,erugues..) 

- obtenir els beneficis de la complicitat i el corrent d'afecte que establiran amb els 

rucs.  

De ben segur, l’activitat serà un ajut en el currículum personal i escolar de cada 

infant, però també contribuirà a garantir la continuïtat d’aquesta espècie en perill 

d’extinció 

El programa-guió s'adapta a cada nivell i, si ho demaneu,  podem aprofundir en les 

matèries d'estudi que sol·liciteu. 

Dividim els tallers pràctics en dos grans temes:                                                                          

· SI JO FOS UN RUC                                                                                                                                         

· SI JO FOS CUIDADOR DE RUCS                

SI JO FOS UN RUC                                                                                                                                                                 

Ens caldrà sobre tot, sobre tot, conèixer bé els rucs: com es relacionen entre ells, 

com i què mengen, quines són les seves necessitats bàsiques, els seus costums, els 

seus capricis....                                                                                                                         

Tindrem els rucs sempre a la bora de manera que ens podrem anar fixant en ells en 

tot moment i provarem d’imitar-los :       quan caminen , quan mengen, quan 

dormen i fins i tot quan bramen.   Tot això ens facultarà per a relacionar-nos  amb 

ells amb més naturalitat i seguretat.  

http://www.rukimon.com/
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Mini-activitats monitoritzades: (respectant els grups bombolla) 

.- Fixar-nos bé i imitar el moviment de les  peülles i potes  dels rucs  (constitució 

física)                                                                                                                                                            

.- Caminar sobre  les diferents textures  per les que els rucs transiten  (el tacte, les 

peülles)                                                                                                                                                         

.- Tastar les fruites i vegetals que  mengen els rucs movent  les dents com ells  

(alimentació – Herbívors – la panxa/intestins)                                                                                        

.- Constatar per què els agrada tirar-se a la palla!  (Joc, relax)                                                                          

.- Deixar que un company ens raspalli  (Higiene, tacte, com es graten)                                                                                          

.- Aprendre a cridar utilitzant l’aire abdominal com els rucs. 

Ara ja els entendrem molt millor perquè sabrem moltes més coses del seu 

comportament.  

                 

http://www.rukimon.com/
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SI JO FOS CUIDADOR DE RUCS                                                                                                     

Així doncs,  podrem començar a fer de cuidadors a la granja mentre aprenem amb 

la pràctica de les mini-activitats del granger. 

 

 

Mini-activitats monitoritzades: (respectant els grups bombolla) 

.- Moure el ruc i aturar-lo dirigint-lo a peu. Petit circuit d’agílity (segons edat)                                                                               

.- Raspallar un ruc                                                                                                                                              

.- Anar a buscar el menjar que més els agrada segons època.                                                             

.- Donar-los el menjar                                                                                                                                    

.- Carregar el ruc amb llenya (segons edats dels nens)                                                                                                            

.- Visita al seu hàbitat i distinció de les races (segons edats dels nens) 

 

 

http://www.rukimon.com/
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      Dinàmica de l’activitat 

1.- Benvinguda i presentació.(adaptat a edat i/o necessitats)                                                                          

S’explica : l’acolliment de rucs. L’espècie en extinció. Característiques dels rucs així 

com tot allò relacionat amb la seva idiosincràsia , la forma com se’ls ha de tractar i 

l’ús que històricament n’ha fet l’home.  És una explicació divertida que fomenta la 

participació i la deducció en els infants.  

2.- els tallers/mini activitats- sistema de rotació 

Respectant els grups bombolla aniran rotant passant pels diferents tallers/mini 

activitats sota el guiatge dels monitors del rukimon. El sistema de rotació permet 

mantenir els infants realitzant sempre alguna activitat en contacte  amb els rucs 

sense necessitat de fer cues.  

La superació dels tallers  proporcionarà als infants un carnet simbòlic però que 

omple de satisfacció als nens/es: el carnet d’assistent de rucs. 

 

http://www.rukimon.com/
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3. – acomiadament i repartiment dels carnets d’assistent                                                                                                                                                  

Es  tanca l’activitat atorgant a cada nen el document i el carnet.    

El nombre de proves pràctiques que es realitzaran i les característiques de les mateixes 

dependrà del nivell  i/o necessitats dels grups escolars que les hagin de desenvolupar. 

     FITXA TÈCNICA 

Visita activa: Guanyar un nou amic. Obtenció del carnet d’assistent de ruc. 
Destinataris: Educació infantil i Educació Primària fins a 5è inclòs 
Àmbit: Medi i Cultura. 
Sortida d’un dia 
Durada del taller: 2:00 hores o 2:30hores 
Grup: Màxim: 75 nens 
Guió del dia: -Arribada al rukimon 
                       -Esmorzar  
                       -Activitat 
                       -Dinar  
                       -Disponible espai per a l’esbarjo 
Data i horaris: a concertar 
Lloc on es desenvolupa 
RUKIMON 
Camí del Santuari del Corredor, s/n – 08319 CANYAMARS  
Reserves 
www.rukimon.com      info@rukimon.com     610899926 
 
tarifes 2022/23 
Tarifa ordinària                                     12,50 € /nen .  ( IVA inclòs) 
Monitors i acompanyants gratuït 
     

http://www.rukimon.com/
http://www.rukimon.com/
mailto:info@rukimon.com

