LA VINYA A RUBÍ. UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA

Quadern d’activitats pel jovent de Secundària

www.museuvallhonrat.com

LES MASIES I LA SEVA GENT
Recopila informació sobre les masies i esbrina el que puguis
sobre el seu significat. Busca fotografies, explica com era la vida per la gent
que hi vivia, com es distribuïen les estances i quina era més important.
i perquè cada cop n’hi ha menys. Situa-les en un mapa del municipi.
Recorda que la biblioteca és un bon lloc on informar-te de temes locals
i que Internet, també ajuda.
Analitza la vida de la gent de la teva ciutat o poble a començaments
del segle XX i compara-la amb l’actual. Món rural i món tecnològic a debat.
Quines diferències trobes?, opina sobre el canvi en els hàbits i costums socials,
en l’entorn natural i rural, en els oficis que hi havia, en la convivència, en la vida
entre veïnat, en les distàncies, el transport, la vestimenta, l’educació...
Sàpigues que les coses fetes amb amics i amigues,
Sempre son més divertides i enriquidores.

CREA UNA MARCA PER COMERCIALITZAR EL VI
De marques i ampolles de vi n’hi ha moltes, i de gent que el compra perquè col·lecciona
etiquetes o son amants dels bons vins, també.
Et proposem que creïs una etiqueta de vi per comercialitzar el producte vinícola que
posteriorment, caldrà comercialitzar.
Explica l’origen del nom, el perquè del disseny (lletra, dibuix, marca, etc.) i aprofita per anotar
l’experiència del tastet: aroma, a què us evoca quan l’oloreu, quina tonalitat i densitat presenta,
la relació preu qualitat, de quina vinya i varietat de raïm prové.

PETIT TREBALL DE RECERCA LOCAL
Descobreix un dels edificis antics que encara conserva la ciutat i que va viure dies de glòria
durant el segle XX. Principal motor econòmic per a moltes famílies i espai d’elaboració
de vins de prestigi a Europa.
Qui el va construir (nom, petita biografia), quin any, on està situat en el plànol urbanístic
i de quin estil és. Mesos en els que hi havia més activitat (descriure-la), actes de fundació
i tancament. Perquè es va construir i perquè va tancar.
Quantes tines hi ha i com estan distribuïdes, quan es va inaugurar i en quin estat es troba
Actualment. Busca alguna fotografia i anota la bibliografia que has consultat.

ANIMA’T
A DIBUIXAR
UN CÒMIC!

QUE PASSI
A LA CIUTAT
DE RUBÍ

ENVIA’L a:

info@museuvallhonrat.com

QUE TINGUI LA
VINYA O EL VI DE
PROTAGONISTES

INVENTA,
IMAGINA,
DIBUIXA

QUALSEVOL
FORMAT I
TÈCNICA
SERÀN BEN
REBUDES

D’AVENTURES,
MISTERI, TERROR…

PASSA-T’HO
BÉ PENSANT!

INVENTA’L
TU SOL
O AMB
UN GRUP
D’AMICS.

