Oferta d'educació
ambiental de l'ADENC

QUI SOM

L'ADENC és una associació sense afany de lucre creada el
1982 amb la voluntat de difondre els valors naturals dels
espais de la plana del Vallès.
Declarada d’utilitat pública el 1999, actualment compta
amb 300 socis i molts voluntaris. Té una dilatada
experiència en campanyes educatives, programes per
conscienciar la ciutadania i projectes de custòdia i de
millora de l'entorn. Com a entitat de referència en el
sector ambiental, l'ADENC ha publicat diversos estudis i
ha promogut i participat en nombroses campanyes de
defensa del territori.
L'ADENC està integrada a Ecologistes de Catalunya i a la
Xarxa per la Conservació de la Natura, entre d'altres.
També col·labora habitualment amb altres entitats, amb
empreses i amb administracions públiques a diferents
nivells.
PROTOCOL COVID-19

Primària
Curs 2021 – 2022

Podeu estar ben tranquils, a l'ADENC apliquem la
normativa vigent i prenem totes les mesures de seguretat
establertes per tal de reduir al mínim el risc de contagi pel
coronavirus tant per a l'alumnat i professorat, com per als
nostres treballadors. Podeu consultar els protocols de
seguretat a la nostra web.

L'EDUCACIÓ AMBIENTAL

L'educació ambiental és un valor que cal impulsar
en la nostra societat. Des de l'ADENC fa molts anys
que hi treballem des de vessants ben diferents.
• Oferim activitats guiades per als centres i
col·lectius interessats.
• Impulsem nous projectes com per exemple els
projectes d'aprenentatge servei.
• Oferim recursos educatius gratuïts per a
totes les persones que els vulguin aprofitar i
compartir.

CONTACTE

www.adenc.cat
93 717 18 87
correu@adenc.cat
Twitter, Instagram, Facebook @adenc1982

Joc de la biodiversitat

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicles mitjà i
superior de primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: 2 hores
Lloc: a l'aula
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Comprendre el concepte de biodiversitat urbana.
• Reconèixer diferents hàbitats presents a la ciutat.
• Conèixer diferents espècies de fauna i flora presents a la ciutat.
• Entendre l'interès que té la biodiversitat al nostre hàbitat, la ciutat.
• Pensar què pot fer cada persona per millorar l'entorn on viu.

DESCRIPCIÓ

Experimentant amb un joc de taula reflexionem
sobre la biodiversitat present a la nostra ciutat, com
està condicionada pel disseny de la mateixa ciutat, i
entendrem diferents problemàtiques lligades a
aquests temes.
L'explicació del joc permet introduir el concepte
d'hàbitat i mostrar diferents hàbitats presents a la
nostra ciutat.
L’alumnat, per grups, dissenya una ciutat seguint
uns condicionants previs. Tot seguit, per torns, es
van introduint diferents habitants (espècies i usos) a
la ciutat.
En posar en comú els resultats dels diferents grups,
s’obre un debat sobre el model de ciutat que tenim i
volem i el paper que podem jugar-hi els habitants.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana
• Competència d’autonomia i d’iniciativa personal
MATERIAL DIDÀCTIC
Presentació a l'aula. Joc de taula.
OBSERVACIONS
És interessant, si es vol ampliar el treball sobre aquest àmbit, realitzar
posteriorment l'activitat Descobrim la biodiversitat a l'entorn de l'escola.
Vídeo inspirador: Urbanism, architecture and biodiversity: when nature
inspires cities and buildings

Els bolets a l'aula

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'educació
primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: 1.30 hores
Lloc: a l'aula
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Dates: preferentment els mesos d’octubre i
novembre

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer el cicle biològic i l’ecologia dels fongs.
• Aprendre a diferenciar les espècies de bolets comestibles i tòxics.
• Estudiar les diferents parts del bolet i les diferències significatives
entre els grups.
• Prendre consciència del paper dels fongs dins dels ecosistemes
terrestres.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
MATERIAL DIDÀCTIC
Presentació a l'aula. Lupes de mà i safates.

DESCRIPCIÓ

Taller a l’aula on s’introdueix la biologia i l’ecologia
dels fongs i s’ensenyen les característiques
bàsiques per reconèixer els bolets i diferenciar les
espècies comestibles de les tòxiques més comunes.
Durant l’activitat s’observen bolets frescos. Al final
es repassen consells per adquirir bons hàbits a
l’hora d’anar a collir bolets.

OBSERVACIONS
Es disposa d'activitats posteriors d'avaluació per fer a l'aula.

Bufa núvols.
Taller d'art i ciència

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicles mitjà i
superior de primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: 2 hores
Lloc: a l'aula
Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Observar diferents tipus de núvols: formes, colors, mides.
• Introduir els diferents tipus de núvols i entendre com s'han format.
• Observar com alguns artistes els han plasmat a les seves obres: Van
Gogh, Coubert, Magritte...
• Fer reproduccions de núvols amb cartró.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana

DESCRIPCIÓ

Taller vivencial en què d’una manera transversal amb
continguts artístics i conceptes científics, s’apropa la
natura als alumnes.
En aquest taller volem treballar sobre els núvols. Com
es formen? Perquè tenen formes tan diferents? Perquè
alguns creixen? Aprofitarem la diversitat de formes per
a realitzar una activitat plàstica: ens fabricarem els
nostres núvols de cartró.
Aquest taller ha sigut dissenyat per persones formades
en arts visuals i ciències ambientals, que proposen unes
activitats enriquidores per motivar als infants a
conèixer i respectar el medi ambient.

MATERIAL DIDÀCTIC
Projecció a l'aula. Fotografies, cartrons per reutilitzar, paper de colors,
grafit, llapis de colors, punxons, cola blanca.

Descobrim la biodiversitat
a l'entorn de l'escola

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicles
mitjà i superior de
primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 2.30 hores (matí)
Lloc: en un parc a prop del centre educatiu
(a convenir)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Descobrir la riquesa de la biodiversitat urbana propera al centre
educatiu.
• Aprendre a reconèixer els principals grups de la fauna i de la flora
urbanes.
• Conèixer la presència i problemàtica de les espècies al·lòctones
invasores.
• Entendre l'interès que té la biodiversitat al nostre hàbitat, la ciutat.
• Pensar què pot fer cadascú per millorar l'entorn on viu.

DESCRIPCIÓ

Itinerari guiat per un parc o jardí proper al centre
educatiu per avaluar la presència de biodiversitat
urbana.
Per fer el mostreig de biodiversitat, primer de tot es
defineix l'hàbitat o hàbitats d'estudi i les seves
característiques i s'explica la metodologia que
s'emprarà. Tot treballant en grup l'alumnat fa un
mostreig de flora, d'invertebrats i de vertebrats
presents a l'espai. Al final de l'activitat es
comparteixen els resultats obtinguts i es recullen
les dades obtingudes en un mapa de biodiversitat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana
• Competència d’autonomia i d’iniciativa personal
MATERIAL DIDÀCTIC
Fitxa de plantes, fitxa d'invertebrats. Planell.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.
És interessant, si es vol ampliar el treball sobre aquest àmbit, realitzar
també l'activitat a l'aula Joc de la biodiversitat.

Els ocells a la ciutat

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'educació
primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 2.30 hores (matí)
Lloc: al parc Catalunya de Sabadell
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Aprendre a observar els ocells.
• Experimentar amb l’ús de binocles i telescopis per observar
l'avifauna.
• Identificar algunes de les espècies d'aus més comunes a la nostra
ciutat.
• Observar els trets que caracteritzen algunes espècies: forma del
bec, potes, mida, cant...
• Fomentar l'estima i la protecció del nostre entorn més proper.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

DESCRIPCIÓ

Sortida matinal guiada per observar ocells al parc
Catalunya de Sabadell.
Durant l'itinerari es faran diverses parades per
posar en pràctica les diferents pautes per a la
identificació d'ocells, i per poder observar de prop
(amb l'ajut de binocles i telescopis) els ocells que
trobem al nostre entorn: ocells introduïts com les
cotorres, ocells aquàtics com els cignes i els ànecs, i
ocells arborícoles com les caderneres i els
gafarrons.

MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat. Binocles i prismàtics per observar els ocells, una
caixa niu.
Es disposa de dossiers per fer activitats prèvies a l'aula.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.
Si algun alumne té prismàtics, els pot portar i els aprofitarem.

Camps i boscos del rodal

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicles
mitjà i superior de
primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: inici i final del recorregut al parc periurbà de
la Salut, a Sabadell
Com s'hi arriba: bus urbà 4 (parada Cementiri)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer els principals ambients naturals de la plana del Vallès:
pineda, alzinar i camps de conreu.
• Identificar la vegetació característica d'aquests paratges.
• Conèixer alguns dels animals que viuen a la plana del Vallès i
reconèixer els rastres que permeten detectar la seva presència.
• Reconèixer els valors naturals i socials del paisatge del Vallès i la
seva funcionalitat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic

DESCRIPCIÓ

Sortida matinal guiada a la serra de Sant Iscle, pels
voltants del parc de la Salut, a Sabadell.
S’identifiquen els principals cims del paisatge
vallesà per situar geogràficament els alumnes en
l’entorn proper. S’estudien els elements més
representatius dels camps (regadiu i secà) i dels
boscos del rodal de Sabadell (pineda i alzinar),
observant-ne la flora característica. S’observen
ocells i els rastres i senyals que es trobin de la fauna
que habita aquests indrets.

MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat.
Es disposa de dossiers per fer activitats prèvies a l'aula.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

El Ripoll
de la mà dels ocells

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicles
mitjà i superior de
primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: riu Ripoll, pas de Jonqueres, a Sabadell
Accés: bus urbà 7 o 80 (parada Can Puiggener).
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer els diferents hàbitats del riu Ripoll.
• Descobrir un ocell emblemàtic i representatiu de cada hàbitat.
• Identificar alguna espècie vegetal destacable.
• Conèixer la presència i problemàtica de les espècies al·lòctones
invasores.
• Pensar quines problemàtiques pateix el nostre paisatge fluvial.
• Descobrir què pot fer cadascú per preservar i millorar el riu.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana

DESCRIPCIÓ

Itinerari guiat per la riba del riu Ripoll per estudiar
els diferents hàbitats presents a la zona i conèixer
les espècies que hi habiten, tot començant pels
ocells. A cada hàbitat l'alumnat hi descobrirà
diferents animals i plantes. Es vol despertar la
curiositat per la riquesa de l'entorn natural i les
ganes de conèixer amb més profunditat altres
animals i hàbitats.
S'ofereix una guia docent, amb una proposta
d'activitats prèvies, posteriors i d'avaluació.

MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat.
Es disposa d'una guia didàctica per fer activitats prèvies i posteriors a l'aula,
així com propostes d'avaluació.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

El riu Ripoll,
com és i com està?

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicle
superior de primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: al riu Ripoll, pas de Jonqueres, a Sabadell
Accés: bus urbà 7 o 80 (parada Can Puiggener)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer els diferents elements que conformen l'àmbit del riu.
• Estudiar la qualitat de l'aigua del riu seguint una pauta científica.
• Identificar la flora i la fauna present al riu.
• Examinar les conseqüències de les modificacions humanes
efectuades al riu.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat. Safates, gots, tiretes reactives, etc., per fer la
inspecció del riu.
Es disposa de dossiers per fer activitats prèvies o posteriors a l'aula.

DESCRIPCIÓ

Itinerari guiat per la riba del riu Ripoll a Sabadell
per estudiar-ne l'ecosistema i els principals
organismes que en formen part.
S'examinarà la qualitat de l'aigua a partir de
mesures fisicoquímiques i de l'estudi dels
macroinvertebrats que hi viuen. També
s'interpreten les modificacions humanes efectuades
en tot l'àmbit del riu.

OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

Passejada urbana d'art i ciència

A QUI S'ADREÇA
Alumnes de cicle superior
de primària

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 2.30 hores (matí)
Lloc: el recorregut s'inicia al parc Catalunya i
finalitza al bosc de la concòrdia, a Sabadell.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Apreciar la riquesa de la biodiversitat que conviu amb nosaltres a la
ciutat.
• Despertar els sentits de l'observació i la sensibilitat
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana

DESCRIPCIÓ
Les ciutats són territoris on l’activitat urbana i la natura
conviuen. Illes més o menys grans de verd estan arrelades en
aquest medi artificial que els humans hem creat i resisteixen
com a oasi de vida per la flora i la fauna de la ciutat.
Itinerari guiat de la mà de la Rosanna Fontanet, pintora
membre del col·lectiu Filagarsa i del grup d’Art i Natura de
l’ADENC, i d'un especialista en ciències ambientals, per visitar
aquests espais verds de la ciutat de Sabadell, des d'una visió
multidisciplinar.
Tot passejant podrem observar i sentir diferents racons,
micropaisatges, llums, ombres i joies que ens regala la natura i
que ens conviden a la reflexió. Els edificis no ens deixen veure
els arbres, però els arbres ens fan veure el cel.
Un cop finalitzada aquesta passejada, els assistents hauran
après a observar, els carrers, les places i els parcs urbans amb
una mirada diferent que ens apropa a la natura que tenim
present a la ciutat i que molts cops ens passa desapercebuda
o no valorem prou els beneficis que ens pot arribar a aportar.

SESSIÓ PRÈVIA PROFESSORAT
En aquesta activitat és imprescindible l’actitud i la participació del
professorat perquè són ells i elles que desenvolupen la consciència dels
alumnes. Aquesta sessió prèvia amb el professorat és una manera de
transmetre l’essència d’aquesta passejada i dotar-los d’un recurs que
podran desenvolupar en futures activitats que ells i elles mateixos poden
liderar.

Oferta d'educació ambiental per a primària – Curs 2021-2022
Activitat

Cicle inicial

Cicle mitjà Cicle superior

Ubicació

Durada

Municipi

X

X

Activitat a l'aula

2h

–

X

X

Activitat a l'aula

1.30 h

–

Bufa núvols.
Taller d'art i ciència

X

X

Activitat a l'aula

2h

–

Descobrim la biodiversitat
a l'entorn de l'escola

X

X

Itinerari de descoberta

2.30 h (matí)

–

X

X

Itinerari de descoberta

2.30 h (matí)

Sabadell

Camps i boscos del rodal

X

X

Itinerari de descoberta

3 h (matí)

Sabadell

El Ripoll
de la mà dels ocells

X

X

Itinerari de descoberta

3 h (matí)

Sabadell

X

Itinerari de descoberta

3 h (matí)

Sabadell

X

Itinerari de descoberta

2.30 h (matí)

Sabadell

Joc de la biodiversitat
Els bolets a l'aula

Els ocells a la ciutat

X

X

El riu Ripoll,
com és i com està?
Passejada urbana
d'art i ciència
www.adenc.cat
93 717 18 87 – correu@adenc.cat
Twitter, Instagram, Facebook @adenc1982
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