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

Secundària i superior
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,
i recursos educatius gratuïts per a totes les persones
que els vulguin aprofitar i compartir.
També col·laborem amb diferents centres educatius per
realitzar conjuntament projectes d'aprenentatge servei
i servei comunitari. Com a entitat ecologista volem
implicar els participants en la millora del seu entorn
natural o urbà més proper. Volem fer xarxa i donar a
conèixer les necessitat i fragilitats dels nostres
ecosistemes. Creiem que els projectes d’educació per a
l’acció potencien les habilitats que necessitem per
millorar el nostre món ara i en el futur.
Si com a centre educatiu us heu proposat impulsar un
projecte ambiental en el qual podem encaixar, podem
parlar-ne per traçar futures col·laboracions.
CONTACTE

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

Joc de la biodiversitat

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO i escoles
d'adults

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 cadascú 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
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
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 Fem ciència ciutadana: descobrim la biodiversitat
urbana amb el mòbil.
Vídeo inspirador: Urbanism, architecture and biodiversity: when nature
inspires cities and buildings (https://www.dailymotion.com/video/x54g9bj)

Joc Rodals i ciutats:
l'equilibri és possible

DESCRIPCIÓ

A l'aula, tot jugant a un joc de taula, l'alumnat
reflexiona sobre l'ordenació del territori.
Durant la sessió, per grups, els alumnes han de
dissenyar una ciutat i el seu entorn, seguint uns
condicionants previs. Segons el disseny que hagin
triat obtenen unes puntuacions sobre uns
indicadors de qualitat: qualitat de vida, energia,
biodiversitat, contaminació i petjada ecològica.
Amb una dinàmica de grups es posaran en comú
els resultats i s'obrirà un debat sobre la gestió del
territori i els usos que li donem.

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

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

OBJECTIUS EDUCATIUS
- Reconèixer i identificar les principals unitats paisatgístiques dels rodals de
les ciutats i valorar-ne la diversitat.
- Caracteritzar i descriure els paisatges naturals de la comarca i identificar
diversos elements del paisatge en una fotografia aèria.
- Comprendre el territori com el resultat de la interacció entre la natura i
l'ésser humà.
- Entendre el territori com un element que evoluciona al llarg del temps i
analitzar alguns aspectes d’aquesta evolució.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Presentació a l'aula. Joc de taula. Fitxa de joc.
OBSERVACIONS
Es pot treballar de forma complementària amb l'exposició «Rodals i ciutats»
i els materials educatius annexos:
http://adenc.cat/educacio-ambiental/#1548185539652-b3c35213-206a

Els bolets a l'aula

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO i escoles
d'adults

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

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
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
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 i 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.
Dates: preferentment els mesos d’octubre i novembre.

I després d'un incendi, què?

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

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

OBJECTIUS EDUCATIUS
- Identificar els factors naturals i antròpics que originen els incendis
forestals.
- Conèixer la resposta dels organismes davant del foc.
- Experimentar el mètode científic: realitzar un experiment, recollir-ne les
dades, analitzar-les i interpretar-ne els resultats.
- Conèixer l’evolució natural postincendi d’un ecosistema mediterrani.
- Adquirir les conductes que eviten la generació d’incendis en zones
forestals.

DESCRIPCIÓ

Activitat a l'aula o al laboratori en la qual
s’expliquen els incendis forestals com a factor
natural i alhora potenciat per l’acció humana.
Es veuen les estratègies d’espècies vegetals per
regenerar-se després d’un incendi, així com els
efectes sobre la fauna i el sòl. Un experiment amb
maquetes de sòl permet observar els efectes de la
pluja sobre el sòl del bosc i, a partir dels resultats,
elaborar-ne les conclusions.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Presentació a l'aula. Maquetes de sòl de bosc en diferents supòsits, safates,
pots, coladors, balança... Fitxa per a l'alumnat.
OBSERVACIONS
És preferible desenvolupar l'activitat en una aula laboratori.

Fem ciència ciutadana:
descobrim la biodiversitat
urbana amb el mòbil

DESCRIPCIÓ

Farem un mostreig de la biodiversitat urbana tot utilitzant apps. Primer
farem una sessió a l'aula d'una hora i posteriorment un itinerari per la
ciutat.
A l'aula definirem els hàbitats d'estudi i les seves característiques i
presentarem la metodologia que seguirem. S'instal·larà l'app iNaturalist
o Natusfera, que s'utilitzarà per a la sortida, i se n'explicarà el
funcionament i les possibilitats de treball posterior.
A l'itinerari, per un parc o jardí de la ciutat, s'avaluarà la presència de
biodiversitat urbana. Per fer el mostreig de biodiversitat l'alumnat
treballarà en grup. Identificarem la flora, els invertebrats i els
vertebrats presents a l'espai amb l'ajuda dels monitors i s'aniran pujant
les observacions a l'aplicació triada. Al final del matí es compartiran els
resultats obtinguts i es valorarà l'estat de la biodiversitat a la ciutat.
Uns dies més tard, quan les dades de les observacions s'hagin pogut
validar, l'alumnat podrà elaborar un informe amb les dades treballades
i amb conclusions extretes de les dades recollides. Opcionalment,
aquestes dades es podran utilitzar més endavant per a diferents
estudis o treballs al centre.

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: 1 hora (aula) + 2,.30 hores (itinerari)
Lloc: a l'aula i parc o jardí de la ciutat
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe.

OBJECTIUS EDUCATIUS
- Participar en una activitat de ciència ciutadana col·laborativa i entendre'n
l'interès.
- Conèixer aplicacions de ciència ciutadana col·laborativa i descobrir-ne el
potencial.
- Descobrir la riquesa de la biodiversitat urbana i conèixer la presència i
problemàtica de les espècies al·lòctones invasores.
- Obtenir informació útil per fer una diagnosi col·laborativa de la biodiversitat
urbana a Sabadell.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
•
Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
•
Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
•
Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Guia d'introducció a la ciència ciutadana, Coneix Natusfera, Coneix

iNaturalist

OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar telèfon mòbil o tauleta amb bateria carregada. Caldrà
com a mínim un mòbil o tauleta per cada cinc alumnes. Les aplicacions
iNaturalist i Natusfera són compatibles amb Apple i Android.
És recomanable fer l'activitat en dos dies diferents.
És interessant, si es vol ampliar el treball sobre aquest àmbit, fer també
l'activitat a l'aula Joc de la biodiversitat.

El parc Grípia Ribatallada.
Descobrim l'Anella Verda

DESCRIPCIÓ

Aquest itinerari transcorre per l'est de l'Anella Verda
de Terrassa, travessant les rieres de la Grípia i la
Betzuca. Permet observar els valors naturals de la
plana del Vallès a partir de l'estudi dels hàbitats
principals. També s'analitzaran els impactes de
determinades actuacions i modificacions humanes,
tot introduint la metodologia d'avaluació d'impacte
ambiental.

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: Terrassa, prop de l'estació Terrassa Est
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer les característiques dels diferents hàbitats de la plana del
Vallès, així com espais singulars de l'Anella Verda de Terrassa.
• Identificar plantes pròpies de la zona.
• Observar adaptacions de la vegetació al clima mediterrani.
• Conèixer la interrelació entre els espais naturals-rurals i urbans.
• Conèixer els impactes generats per certes actuacions i
modificacions a nivell urbanístic.
• Introduir la metodologia d'avaluació d'impacte ambiental.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

El Parc Agroforestal de Terrassa.
Descobrim l'Anella Verda

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: Parc Agroforestal de Terrassa
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer la interrelació entre els espais naturals-rurals i urbans.
• Conèixer els impactes generats per certes actuacions i
modificacions a nivell urbanístic.
• Conèixer les característiques dels diferents hàbitats de la plana del
Vallès, així com espais singulars del Parc Agroforestal.
• Identificar plantes pròpies de la zona.
• Observar adaptacions de la vegetació al clima mediterrani.

DESCRIPCIÓ

Itinerari guiat per una zona representativa de
l'Anella Verda de Terrassa: el Parc Agroforestal,
situat al nord de la ciutat. S’observaran els valors
naturals de la plana del Vallès a partir de l'estudi
dels hàbitats principals. També s'analitzaran els
impactes
de
determinades
actuacions
i
modificacions
humanes,
tot
introduint
la
metodologia d'avaluació d'impacte ambiental.
S'escollirà el lloc on desenvolupar l'itinerari a partir
dels interessos del centre, si bé per defecte es farà
a prop del camí de Can Bogunyà, el torrent de Gaià
i la font de la Misèria.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

Identifiquem les roques
i les estructures sedimentàries

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3 hores (matí)
Lloc: camí de la font de la Tartana, a Matadepera
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Observar l'entorn i apreciar les diferències entre diferents materials
geològics.
• Aprendre a classificar les roques a partir de l'observació visual i
amb material de camp.
• Entendre la morfologia i la disposició de les roques com un efecte
dels processos antics i actuals.
• Descobrir i valorar la presència d'entorns naturals propers a la
ciutat.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.

DESCRIPCIÓ

Itinerari geològic per Matadepera que permet
observar in situ els diferents tipus de roques:
sedimentàries, magmàtiques i metamòrfiques. Així
mateix, s'expliquen els processos geològics que
permeten la seva disposició. També es fa una
classificació general de les roques mitjançant
l'observació i la descripció.

MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat. Lupes i material de camp de geologia.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

El medi natural del Vallès

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3.30 hores (matí)
Lloc: del parc periurbà de la Salut a la Torre de
l'Aigua, a Sabadell.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer els principals ambients naturals que trobem a la plana del
Vallès: pineda, alzinar, bosc de ribera i camps de conreu.
• Identificar la vegetació característica de la plana del Vallès i
observar les seves adaptacions al medi.
• Experimentar el mètode científic: observar el medi, recollir dades
de camp amb l'ajuda d'un fotòmetre, analitzar les dades i
interpretar els resultats.
• Posar en valor la riquesa biològica del Vallès i les funcions del
mosaic d'ambients.

DESCRIPCIÓ

Itinerari matinal guiat per la serra de Sant
Iscle, a Sabadell, des del parc periurbà de la
Salut, passant per la Torre del Canonge, fins a
la Torre de l'Aigua.
S'identifiquen els principals cims del paisatge
vallesà per situar geogràficament els
alumnes en l'entorn proper. S'estudien els
principals ambients naturals que es troben a
la plana i les seves característiques. S'observa
la distribució i característiques de la
vegetació en funció de la quantitat d'aigua i
llum disponible i se n'extreuen conclusions.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat. Fotòmetres. Fitxes de fauna.
Es disposa de dossiers per fer activitats prèvies o posteriors a l'aula.
OBSERVACIONS
L'alumnat ha de portar bolígraf, llapis i una carpeta o llibreta de suport.

L'estat ecològic del riu Ripoll

A QUI S'ADREÇA
Alumnes d'ESO, batxillerat,
formació professional i
escoles d'adults

DESENVOLUPAMENT
Durada: unes 3.30 hores (matí)
Lloc: riu Ripoll, pas de Jonqueres, a Sabadell.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 o 2 grups classe

OBJECTIUS EDUCATIUS
• Conèixer els diferents elements que conformen l’àmbit del riu i la
seva interrelació.
• Experimentar el mètode científic: observar el medi aquàtic, recollir
dades de camp, analitzar les dades i interpretar els resultats.
• Conèixer les conseqüències de la degradació del medi fluvial.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cientificotecnològic: Dimensió medi ambient
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes
mediambientals derivats de la intervenció humana.
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.

DESCRIPCIÓ

Sortida matinal guiada pel riu Ripoll i pel torrent de
Colobrers, a Sabadell, per estudiar-ne l’estat
ecològic.
En dos punts de mostreig s’examina la qualitat de
l’aigua, amb l’ajuda d’indicadors fisicoquímics i
biològics. També es valora la qualitat del bosc de
ribera. Els valors obtinguts permetran comparar
l’estat ecològic dels dos rius, tot utilitzant un
mètode científic.

MATERIAL DIDÀCTIC
Dossiers per a l'alumnat.
Safates, gots, tiretes reactives, etc., per realitzar la inspecció del riu.
Es disposa de dossiers per fer activitats prèvies o posteriors a l'aula.
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 d'ESO i escoles
d'adults

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

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.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Àmbit cultura i valors: Dimensió sociocultural
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític,
cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.
• Àmbit personal social: Dimensió aprendre a aprendre
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de
l’aprenentatge al llarg de la vida.
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 secundària i superior – Curs 2021-22
Activitat

ESO

Batxillerat

FP

X

Joc de la biodiversitat

Escola d'adults

Ubicació

Durada

Municipi

X

Aula

2h

–

X

Aula

2h

–

X

Aula

1.30 h

–

Aula

2h

–

Joc Rodals i ciutats:
l'equilibri és possible

X

Els bolets a l'aula

X

I després d'un incendi, què?

X

X

X

X

Fem ciència ciutadana: descobrim
la biodiversitat urbana amb el mòbil

X

X

X

X

El parc Grípia Ribatallada.
Descobrim l'Anella Verda

X

X

X

X

Itinerari

3 h (matí)

Terrassa

El Parc Agroforestal de Terrassa.
Descobrim l'Anella Verda

X

X

X

X

Itinerari

3 h (matí)

Terrassa

Identifiquem les roques
i les estructures sedimentàries

X

X

X

X

Itinerari

3 h (matí) Matadepera

El medi natural del Vallès

X

X

X

X

Itinerari

3.30 h (matí) Sabadell

L'estat ecològic del riu Ripoll

X

X

X

X

Itinerari

3.30 h (matí) Sabadell

Passejada urbana d'art i ciència

X

X

Itinerari

2.30 h (matí) Sabadell

www.adenc.cat
93 717 18 87 - correu@adenc.cat
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X

X

Aula + Itinerari 1 h + 2.30 h

–

