
1. Expliqueu qui vindrà a visitar-vos d’aquí a uns dies, i que podreu parlar amb ells què en feien amb restes 
orgàniques, quins residus generaven i com vivien. Per això demaneu que busquin informació i imatges 
de la història de Rubí. Us hem deixat un recull d’imatges de Rubí que us poden servir per a realitzar aquest 
primer pas. 

2. Quan ja tinguin la informació proposeu realitzar un llistat de preguntes o coses que vulguin saber. Us 
deixem algunes preguntes com a exemple:

·· Com era el territori fa uns quants anys?

·· Com transportaven la compra fins a casa? 

·· Generaven els mateixos residus? Quins generaven?

·· Què en feien dels residus que generaven? On es llençaven els residus?

·· Com funciona un femer?

·· Quin paper tenien els animals de les masies?

·· Quin era el cultiu majoritari a Rubí?

3. Un cop teniu totes les preguntes fetes, organitzeu-vos com a classe per establir com es realitzarà 
l’entrevista, cada alumne realitzarà una pregunta? Es divideixen per grups i hi ha uns representants? Establiu 
els mecanismes que necessiteu i aprofiteu que teniu les preguntes per passar-les-hi a les persones que 
vindran per tal que puguin conèixer-les amb antelació.

HISTÒRIA DE RUBÍ
La tradició del camp i la manera de gestionar residus.

1 sessió

de 6 a 12 anys

Objectius
Prendre consciència dels beneficis de realitzar el compost a casa. 
Conèixer la cultura de camp tradicional de la ciutat.

Descripció
El compostatge de les restes orgàniques ha estat sempre lligat al camp, us 
proposem a través d’entrevistar a alguna persona gran que hagi treballat al 
camp ens pugui explicar com ho feien abans.

Material

Material facilitat 

Fulls i estris per escriure.

Imatges de Rubí
www.rubi.cat/fesrutllar9

Activitats mediambientals  
per a infants i joves

Què treballem en aquesta activitat?: 
Prevenció / Cicle matèria orgànica

Desenvolupament de l’activitat

Adaptacions de l’activitat

Podeu proposar a pagesos que vinguin a l’escola, o demanar-ho a familiars. Que vinguin vàries persones 
que hagin viscut en diferents ciutats o llocs, pot ser més enriquidor, i interessant, i poder parlar de com ho 
feien a cada zona i comprovar quines similituds o diferències hi ha.

https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-serveis-territorials/residus/recursos-mediambientals/activitat-9_-historia-de-rubi.pdf


Si durant la realització de l’entrevista sorgeixen dubtes que no podeu resoldre, o idees per seguir treballant 
en altres aspectes perquè desperten molt interès en l’alumnat, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
a través del correu electrònic inforesidus@ajrubinet.cat i intentarem resoldre la vostra consulta.

Suport a la docència
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