
 
 

Som Natura 

Dades generals: 

ADENC i Escola Xalest 

Vallès Occidental 

Marta Fernández Prat (Presidenta de l'ADENC) 

correu@adenc.cat 

 

Dades de l’experiència: 

"Dins del marc del projecte "Fes reviure el Ripoll!" de recuperació ambiental d'un tram del riu 

Ripoll custodiat per l'ADENC, els alumnes de 1r de la ESO de l'Escola d'Educació Especial 

XALEST, participen regularment durant el curs 2010-2011 en tasques de neteja de deixalles de 

la llera, eliminació de males herbes i plantes invasores, plantació i reg d’espècies autòctones". 

El passat mes de juny del 2009 el professorat de l'escola d'educació especial Xalest i, en 

especial, un educador responsable de l'àrea de l'Educació per la Ciutadania, va començar un 

seguit de converses amb el Punt del Voluntariat de Sabadell, per tal de trobar recolzament a 

una idea encara en un estat embrionari: fer partícips als alumnes de l'escola, de la xarxa 

d'entitats socials de la ciutat. 

Vam reconèixer la metodologia de l'aprenentatge servei com molt adequada pels nostres 

objectius i ens vam posar en contacte per trobar plegats els punts en comú que concretem en 

una proposta conjunta per a dur a terme en col·laboració entre l'escola i l'entitat Adenc, de 

treball pel medi ambient.  

La proposta final va ser una activitat pedagògica amb el títol: "Som Natura" dins del marc del 

projecte "Fes reviure el Ripoll!" de recuperació del riu Ripoll impulsat per l'ADENC; un projecte 

que té com a objectiu la recuperació ecològica del riu Ripoll entre el pas de Jonqueres i el Molí 

de l'Amat. 



 
 

"Som Natura", és una proposta duta a terme per alumnes de 1r de la ESO, un total de 8 nois i 

noies de l'Escola Xalest, que han realitzat al llarg del curs 2010/2011 tasques de neteja de 

deixalles de la llera, eliminació de males herbes i plantes invasores, plantació i reg d'espècies 

autòctones i tallers a l'aire lliure d’educació ambiental. 

L'Escola Xalest i l'ADENC, satisfets amb l'experiència s'han compromès a seguir col·laborant. Els 

alumnes de 1er del curs 2010/2011 han agafat el relleu dels seus companys continuant les 

tasques necessàries per el bon funcionament del projecte "Fes reviure el Ripoll!", prenent 

consciencia a l'hora de la realitat ambiental que els envolta.  

Tenim el convenciment que és un projecte que d'aquí a uns anys ens permetrà gaudir a tots i 

totes els/les sabadellencs/ques d'un espai fluvial d'elevada qualitat amb espècies vegetals i 

animals pròpies de la terra baixa mediterrània, una petita illa de vida salvatge a la ciutat. 

Redacció: Fidel Fernández Soley, abril 2011 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Prendre consciencia de la diversitat i importància dels diferents elements que 

configuren el riu. 

- Sensibilitzar-se, saber el paper que ocupem dins l'ecosistema del que formem part. 

- Familiaritzar-se en dinàmiques òptimes per una relació d'estimació amb la natura. 

Descripció del servei:  

Dins del marc del projecte "Fes reviure el Ripoll!" de recuperació ambiental d'un tram del riu 

Ripoll custodiat per l'ADENC, els alumnes de 1r de la ESO de l'Escola d'Educació Especial 

XALEST, participen regularment durant el curs 2010-2011 en tasques de neteja de deixalles de 

la llera, eliminació de males herbes i plantes invasores, plantació i reg d’espècies autòctones. 

Àmbits de servei: Medi ambient 

Matèries implicades: Educació per la Ciutadania 

Nivells educatius: Educació especial 

Edats dels participants: 12-14 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre 2010 

Data de finalització del projecte: Juny 2011 

Entitats que participen a l'experiència: ADENC i Escola Xalest 

Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s: 

AdencDiari de Sabadell.pdf 

Dades de contacte: 



 
 

Població: Sabadell 

Comarca: Vallès Occidental 

Correu electrònic: correu@adenc.cat 

 


