
AJUDEM L’ADENC 

 PROJECTE D’APRENENTATGE-SERVEI DE L’EEE XALOC 

 

La proposta pedagògica que presentem l’emmarquem vinculada a una 
experiència innovadora en l'àmbit de l'educació en valors i en el 
procés d'inclusió social dels joves amb discapacitat intel�lectual. Neix 
amb la idea d’aprofitar uns aprenentatges competencials per entrar al 
món laboral que l’alumnat de l’EEE XALOC cal que assumeixi, per tal 
de fer, alhora, un servei a una entitat ciutadana important a Sabadell 
en la defensa de la Natura, com és l’ADENC, tot sentint-se útils i 
orgullosos d’aquesta col�laboració. De fet, el currículum del nostre 
alumnat gaudeix, curs rere curs, d’una presència important de 
projectes que usen la metodologia de l’Aprenentatge servei. Tots 
aquests serveis a la comunitat estan inclosos en el currículum de 
l’alumnat de 16 a 20 anys de l’escola, el qual es va formant tot 
treballant sobre necessitats reals de l’entorn, que els ajuden a 
convertir-se en un actiu dins de la societat per tal de gaudir-la i 
ajudar a construir-la.  
 

La col�laboració amb l’ADENC porta ja un llarg recorregut, ja que, des 
de fa tres cursos, un grup de joves voluntaris de l’escola, que 
participaven en el crèdit anomenat “pràctiques de participació 
ciutadana”, ha estat el que han ajudat a muntar la mostra anual que 
l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura, ADENC ha anat 
fent a l’entorn del món dels bolets, des de fa 20 anys, a les sales del 
Casal Pere IV de la ciutat. 

En el projecte “AJUDEM L’ADENC” d’enguany, la nostra participació 
s’ha concretat en una sessió a la setmana de treball de camp al Ripoll 
durant el primer trimestre i una sessió a la setmana al taller de 
fusteria al llarg del segon trimestre. Els objectius del “servei” són: 

• Facilitar l’eliminació d’unes plantes invasores de la llera del 
Ripoll (nyàmera i canya americana), amb el suport de les 
competències treballades en el crèdit de “jardineria i hort”,  que 
no permetrien el creixement adequat de les plantacions dutes a 
terme a partir de treballs iniciats des de l’ADENC en campanyes 
anteriors. 

• La construcció de caixes niu al taller de fusteria, seguint les 
instruccions dels experts de l’entitat en referència a la tipologia 
d’ocell que s’intentarà introduir en l’ecosistema. 

• El suport en la col�locació d’aquestes als marges del riu Ripoll. 
 



Els aprenentatges competencials que aniran assolint els joves en 
qüestió al llarg de tot aquest projecte es troben bàsicament dins dels 
blocs de continguts següents: 
 

• Riscos laborals i actituds laborals (crèdit d’ORIENTACIÓ 
LABORAL 2) 

• Coneixement de l’entorn i participació ciutadana (crèdit de 
PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA) 

• Ús de les eines de jardineria, discriminació de males herbes 
(crèdit de JARDINERIA I HORT) 

• Bricolatge, manteniment i neteja (crèdit de TECNOLOGIA) 
• Habilitats socials i comunicatives (crèdit de LLENGUATGE) 
 

En resum, i com diu el conveni que enguany hem signat amb aquesta 
entitat, donem una gran importància a aquests tipus de col�laboració, 
ja que: 

“...ambdues parts comparteixen la voluntat i la 
necessitat de promoure projectes de col�laboració que 
persegueixin a la vegada l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida i d’oportunitats dels col�lectius 
desafavorits, promovent-ne la formació i aprenentatges 
competencials i d’autonomia, i l’objectiu de defensar, 
estudiar i treballar per al medi natural i per al seu 
respecte. En aquesta voluntat coincideixen en la 
necessitat de la inclusió social activa dels nois i noies 
amb discapacitats i amb la seva participació social per 
aconseguir un món més just, equilibrat i sostenible” 
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