
entorn escolar
ENTORN ESCOLAR
Sector nord de la ciutat de Manresa, força allunyat 
del centre de la ciutat i proper al regadiu. La Fun-
dació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia i els 
horts d’Acvat a l’hort, es troben en el mateix 
entorn.

INSTITUT PIUS FONT I QUER

Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia 
És una entat sense ànim de lucre que gesona els espais i equipaments 
vinculats a la Sèquia de Manresa i divulga sobre de la importància de l’ai-
gua per al desenvolupament humà.

 

 

Instut Pius Font i Quer
És un instut amb quasi 700 alumnes, amb 4 línies a l’ESO i 3 al Batxillerat. Es 
defineix com un centre docent acollidor, curós amb el medi ambient i propicia-
dor de l’educació integral de la persona. 

Càritas Arxiprestal de Manresa, amb el projecte Acva’t a 
l’Hort
PProjecte de promoció de l’economia social i solidària en el sector agrícola i pai-
satgísc, per facilitar l’autoocupació i la inserció sociolaboral dels parcipants. 

OBJECTIUS
Vincular la importància de la Sèquia amb el regadiu de Manresa.
 
Col·laborar amb un projecte d’horta que serveix per a inserció social i 
laboral de nouvinguts.
 
Aprendre a treballar l’hort ecològic.

DeseDesenvolupar compromís cívic amb els horts i les persones que els 
treballen.

Qüesonar-se els seus hàbits alimentaris.

ALU
MNES DE 3R D’ESO

METODOLOGIA
2 sessions amb acvitats prèvies i movadores a l’aula: pre-
guntes obertes a un dels parcipants al projecte “Acva’t a 
l’hort” i reflexió sobre els objecus i ulitats del projecte.

 6 sessions d’aprofundiment a l’aula: visualització de vídeos 
de la Sèquia i el regadiu,  visita a l’exposició de la Sèquia al 
Museu de la Tècnica, qüesonari sobre l’anella verda de 
Manresa, resolució d’estudis de cas.

Visita guiada de 2 hores als horts i al regadiu guiada amb 
responsables de les 2 entats. 

* * Faran 2 grups de 5 alumnes per fer un treball transversal: 
Escollir quina vessant del projecte els ha semblat més inte-
ressant per a fer-ne un treball posterior i explicar-lo a la 
resta de companys  de l’instut.

APRENENTATGE

ESPAI CURRICULAR
Educació per la ciutadania

METODOLOGIA
4 sessions de dues hores donant suport a les tasques de 
l’hort necessàries: collir, plantar, regar, desherbar...

Reforçar la competència lingüísca dels parcipants del 
projecte “Acva’t per viure de l’hort” 

4 sessions a l4 sessions a l’aula per sensibilitzar als companys de la im-
portància del projecte en l’àmbit que ells mateixos hagin 
escollit (socialització de nouvinguts, horta ecològica, canvi 
d’hàbits de Consum...) fent un vídeo, un fulletó, un perfil 
d’alguna xarxa social o el suport que ells prefereixin.

ÀMBITS ON S’EMMARCA EL SERVEI

- Projectes de solidaritat i cooperació
- Medi ambient
- Patrimoni cultural

SERVEI A LA COMUNITAT

CONTACTEAprendre a responsabilitzar-se d’un tros de terra, 
ensenya a responsabilitzar-se d’un mateix

Imatges: Freepik.com, Càritas, Instut Pius Font i Quer, Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia

Clara Aguilera – Responsable  del Projecte d’Aprenentatge i Servei
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia · 93 877 22 31 · 

psequia@parcdelasequia.cat 

EL PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI

REVITALITZANT EL REGADIU DE MANRESA I LA SEVA GENT


