
 
 
 
L'associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura  
(ADENC) 
 
 
 
 

 
L’ADENC, Associació per l’Estudi i la Defensa de la Natura és una associació ecologista i 
naturalista creada l’any 1982. És una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat 
pública , que té com a objectiu defensar i estudiar la natura. 
 
Amb una dilatada experiència en la realització d’activitats de protecció del medi ambient  
a la comarca del Vallès, l’ADENC lluita i treballa  per un futur en què modernitat i medi 
ambient puguin conviure en harmonia en un món on impera la degradació del medi natural 
i la sobreexplotació dels recursos. 
 
El projecte educatiu de l'ADENC 
 
L’educació ambiental  és un dels vessants que ha caracteritzat l’actuació de l’ADENC en 
tots aquests anys. L'entitat ha ofert sempre un ventall ampli d'activitats als centres 
d'ensenyament, per tal d'aportar eines que permetin donar a conèixer l'entorn proper i 
fomentar l'estima dels seus valors principals, tant socials com ambientals.  
 
Es poden diferenciar sis línies de treball en l'àmbit de l'educació ambiental a l'entitat: 
 
1- Elaboració de materials educatius 
 
ADENC elabora materials educatius per a diferents temàtiques i nivells educatius. 
Actualment es pot accedir a alguns d'aquests materials gratuïtament des de la pàgina web 
de l'associació:  
http://adenc.cat/educacio-ambiental/recursos-educatius  
 
Volem destacar la proposta didàctica titulada “Rodals i Ciutats. L'equilibri és possible ”, 
adreçada a secundària. Consta d'una exposició i d'una guia didàctica, entre altres 
materials, en què es mostra la importància dels espais naturals que envolten les zones 
urbanes. No només presentaels valors naturals d'aquests espais i les activitats agràries i 
de lleure que s'hi duen a terme, sinó que incideix també en com es gestionen i en com 
poden intervenir els ciutadans en la seva conservació. Es convida a fer una anàlisi del 
territori en què vivim i una reflexió de com volem que sigui aquest territori en el futur. 
 
2- Programa d'educació ambiental d'ADENC 
 
ADENC ofereix tallers i itineraris als centres d'ensenyament. Estan dissenyats per cobrir 
les necessitats pedagògiques dels currículums escolars i, així, complementar 
l'aprenentatge a través de l'experiència i l'observació. Podeu consultar l'oferta per al curs 
2011-12 al web de l'entitat:  
http://adenc.cat/educacio-ambiental/pagina/presentacio-del-programa-deducacio-
ambiental-2011-2012  



3- Col·laboració en programes municipals  
 
A diferents municipis, ADENC ofereix, a través de l'Ajuntament tallers i activitats 
adaptades al municipi. En aquest sentit l'Associació participa al programa Ciutat i Escola 
de Sabadell, en el Programa Integrat de Terrassa, així com en altres municipis.  
 
4- Assessoraments sobre aigua en el projecte d'Agen da 21 Escolar 
 
En el marc dels projectes d'Agenda 21 escolar, i en col·laboració amb l'Ajuntament de 
Sabadell, ADENC realitza uns assessoraments personalitzats sobre el vector aigua als 
centres d'ensenyament del municipi l’estan treballant. 
 
5- Curs de formació per a professorat 
 
Ocasionalment, ADENC ha realitzat també cursos de formació adreçats a professorat. En 
aquest sentit, l'any 2010 es va realitzar el curs El canvi climàtic i els seus efectes sobre la 
biodiversitat. Recursos per al professorat de secundària, finançat pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 
6- Projectes d'aprenentatge servei (APS) 
 

• Projecte Som Natura (2009-2011)  
L'escola d'educació especial secundària Xalest i ADENC han dut 
a terme el projecte “Som Natura”, un projecte pilot d'aprenentatge 
servei dirigit a alumnat de primer d'ESO. En del marc del projecte 
“Fes reviure el Ripoll!” l’alumnat de l'escola realitza tasques de 
neteja de deixalles de la llera, d’eliminació de males herbes i 
plantes invasores, de plantació i reg d'espècies autòctones. 
Aquesta experiència pedagògica s'orienta a la sensibilització i 
reflexió dels adolescents cap al món de què formen part.  
 

• Projecte SABA (2007-2011)  
Iniciat l'any 2007, és un projecte conjunt entre instituts de secundària de Sabadell, 
l'Ajuntament i algunes associacions sense ànim de lucre de la ciutat. El projecte permet 
que un grup d'alumnes d'ESO, amb dificultats d'aprenentatge, puguin dur a terme un 
procés de aprenentatge servei més enllà de l'escola ordinària, que els permet aprendre 
part dels continguts curriculars en espais fora de l'aula.  
 

• Aprenentatge servei amb l'escola Xaloc (2009-2011) 
L'any 2009 es va iniciar una col·laboració amb l'Escola d’Educació Especial XALOC per a 
la participació dels seus alumnes en alguns dels projectes de l'entitat, com a projecte 
d'aprenentatge servei. En aquest sentit, l'escola ha estat col·laborant en la realització de la 
Mostra de Bolets de Sabadell durant dos anys. Enguany s'ha articulat aquesta 
col·laboració a través d'un conveni, i les actuacions que es desenvolupen són en el marc 
del projecte Fes Reviure el Ripoll!.  
Us convidem a contactar amb l'ADENC i a participar en alguna de les activitats que 
organitza,  així com a col·laborar en algun dels projectes que desenvolupen.  

 
ADENC 
Telèfons de contacte: 937171887 / 937171963 
Adreça electrònica: correu@adenc.cat 
web: www.adenc.cat 


