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               El Tano, un ruc acollit 

           Conèixer els rucs a través d’un conte 

 Obtenció del carnet de “conductor i assistent de rucs” 

       Rucs del Corredor /Rukimon - Lola Casas - Ed.ElcepilaNansa  

 

 

  

 

                                                 

http://www.rukimon.com/
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El Rukimon  són  10 hectàrees de bosc i pastures un viuen aproximadament 60 rucs 

en règim de semi llibertat. Sense estar estabulats, amb un sistema de rotació de 

pastures.  

Convidem les escoles a visitar els rucs en el seu medi natural.                                            

A través de la historia explicada per la Lola Casas en el conte “Em diuen Tano”, que  

és la historia real  de l’acolliment d’un dels rucs més beterans de la reserva,                                            

volem donar valor a l’educació en el  respecte en vers els Animals i la Natura.  I 

convertim el Tano en el fil conductor de l’activitat que ens farà conèixer com són 

els rucs, com viuen a la reserva i com hem de tractar-los, tot interaccionant amb 

molts d’ells. 

Qui som?  

Rucs del Corredor  és obert al públic des del 1998 i és l’única reserva a tot l’estat on 

es poden veure exemplars de les diferents races de burros de la península i que es 

troben en perill d’extinció.  

L’objectiu principal ha estat sempre la dignificació, revalorització i cura dels rucs. A 

partir del qual hem anat elaborant les activitats. Entre elles les propostes 

pedagògiques. 

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. 

http://www.rukimon.com/
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L’activitat és una proposta de interacció contínua amb els rucs, pensada i adaptada 

per a nens i nenes des de P3 a 2on de Primària, que es pot (o no) complementar 

amb la proposta de treball, a realitzar a l’escola, prèvia i posteriorment a la visita. 

A través del coneixement del “Tano real” i, sobretot del propi contacte amb els 

animals durant tota l’estada, els infants descobriran els secrets de la vida d’un 

ésser entranyable, el ruc, tot treballant competències d’àrees tant diverses com el 

coneixement del medi, les ciències socials, les llengües, l’educació artística i 

emocional. 
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   UN DIA AL RUKIMON 

 

ARRIBADA  AL  RUKIMON                                                          ELS  RUCS  ENCURIOSISTS 

 

 

                                                 BENVINGUDA  I  PRESENTACIÓ DEL TANO 

http://www.rukimon.com/
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                      MUNTAR AL PICADOR                                                         CÀRREGA EN SÀRRIES 

 

              PETIT PASSEIG EN CARRO                                                          DIBUIXAR UN RUC 

 

            CONDUÏR UN RUC DES DE TERRA                                                     RASPALLAR UN RUC 

http://www.rukimon.com/
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                                                                      FOTO FINAL 

      

                                      ZONES D’ESBARJO I TAULES AMB ELEMENTS NATURALS 

 

http://www.rukimon.com/


 7 Dossier activitat  Infantil i Cicle inicial          www.rukimon.com  

 

 

L’activitat amb més detall: 

1.- Benvinguda i presentació del Tano.  

Amb el fil conductor del conte expliquem:                                                             

l’acolliment de rucs a la reserva. L’espècie en extinció. Característiques 

morfològiques i fisiològiques del ruc així com tot allò relacionat amb la seva 

idiosincràsia (desfent prejudicis a voltes ben arrelats), la forma com se’ls ha de 

tractar, l’ús que poden tenir, i com ha anat variant.  Com, històricament, han viscut 

amb l’home.   

En tot moment l’explicació defuig el caràcter magistral i, essent fidel a l’esperit de 

l’activitat, fomenta l’esperit participatiu i de deducció de l’alumne.  

2.- les activitats o proves.  

El grup  es subdivideix  en grups més reduïts que aniran rotant pels diferents tallers 

i, amb la guia dels monitors del rukimon  a cada una de les activitats, aniran   

desenvolupant diverses tasques de manipulació, sempre en contacte amb els rucs:  

2.1.-Fer caminar el ruc i aturar-lo dirigint-lo a peu. 

2.2.- Muntar sobre el ruc.(només els més petits) 

2.3.- Raspallar un ruc 

2.4.- Dibuixar un ruc 

2.5.- Petit passeig en carro 

2.6.- Buscar menjar per al ruc 

2.7.- Carregar i transportar llenya (amb sàrries o en feixos) 

2.8.- Llaurar (per als més grans) 

3. – acomiadament i repartiment del carnet de “conductor i assistent” 

La superació d’aquestes proves  proporcionarà als alumnes els punts necessaris per 

aconseguir, al final de l’activitat, un carnet simbòlic però que omple de satisfacció 

als nens/es: el carnet de conductors i assistents de rucs. 

http://www.rukimon.com/
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Es  tanca l’activitat atorgant a cada nen 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: El Tano, un ruc acollit. Conèixer els rucs a través d’un 

conte. Obtenció del carnet de conductor i assistent de ruc. 

Destinataris: Educació infantil i Cicle inicial 

Àmbit: Medi i Cultura. 

Àrea: Ciències Naturals, Ciències Socials, Llengües i Educació Artística. 

Sortida d’un dia 

Durada del taller: 2:30 hores 

Grup: Màxim: 200 nens 

Guió del dia: -Arribada al rukimon 

                       -Esmorzar a les zones de pícnic 

                       -Activitat 

                       -Dinar a les zones de pícnic 

                       -Esbarjo fins l’hora de marxar 

Data i horaris: a concertar 

Lloc on es desenvolupa 

Veïnat Rimblas, s/n, Bústia 2012, 08318 Canyamars (Barcelona).  

Reserves 

www.rukimon.com      inforucs@rukimon.com     610899926 

http://www.rukimon.com/
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