
 

 

Títol: Tres propostes didàctiques per conèixer i treballar la 

cultura naviforme i/o talaiòtica a Mallorca  

 

 
NOM AUTOR: CELIA GONZÁLEZ PINA 

 

Memòria del Treball de Fi de Màster 

 
 

Màster Universitari de Formació del Professorat  

(Especialitat/Itinerari de Geografia i Història) 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curs Acadèmic 2015-2016 

 

 

 

Data: 6 de juny de 2016                    
 
 
 

Nom Tutor del Treball: Joan Caldentey Brunet   
 
 
 

Nom Cotutor (si escau):   

 
 

 



1 
 

RESUM  

La cultura naviforme i talaiòtica són un fenomen de la prehistòria balear únic i 

particular de les illes de Mallorca i Menorca, de la qual avui en dia ens queden 

restes disseminades, en millor o pitjor estat de conservació, per ambdós 

territoris. Per aquest motiu, s’ha escollit aquest tema com a eix principal del 

treball final de màster, en el qual es presenta una proposta didàctica dirigida al 

nivell de primer d’ESO. Aquesta proposta, té com a objectiu treballar la cultura 

naviforme i talaiòtica a Mallorca mitjançant tres itineraris possibles a jaciments 

característics d’aquesta època. Es pretén, no tan sols que els alumnes 

coneguin i aprenguin de primera mà i a través de l’experiència com eren les 

societats naviformes i talaiòtiques, sinó també, que prenguin consciència i 

valorin el patrimoni cultural de l’illa, el qual en ocasions no compta amb la 

consideració que ha de tenir. Aquestes propostes didàctiques poden ser una 

bona metodologia per a apropar als alumnes a l’etapa de la Prehistòria, tan 

llunyana i desconeguda alhora.   

PARAULES CLAU: Prehistòria Balear, cultura talaiòtica, naviforme, Itineraris. 
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

L’etapa de la Prehistòria ha estat i continua essent, en certa mesura, una època 

una mica incerta, degut a que el seu coneixement es fonamenta en les restes 

trobades i les deduccions que d’elles es fan. Això fa que, de cada vegada, 

siguin més conegudes les societats passades gràcies al treball dels 

investigadors. Per tant, podem afirmar, que el coneixement sobre la Prehistòria 

en els darrers anys ha augmentat considerablement.  

La representació del període de la Prehistòria en el currículum de Ciències 

Socials, Geografia i Història la podem trobar en el primer curs d’ESO i a segon 

de Batxillerat, ja que des de aquest curs no s’imparteix l’optativa d’Història de 

les Illes Balears. A primer d’ESO i segon de Batxillerat, la Prehistòria es veu de 

forma comprimida, fet que dóna peu a una visió molt reduïda i simplista sobre 

aquesta etapa històrica.  

Si parlem sobre la Prehistòria a nivell balear, aquesta visió encara és més 

general, pel fet que només es solen deixar dues pàgines per a tractar un 

període que abasta més de dos milions d’anys. El mateix fet succeeix amb la 

Història antiga, la qual també té molt poca representació dins els llibres de text, 

a diferència de les altres tres etapes, Història medieval, moderna i 

contemporània, que ocupen la major part dels continguts del llibre. Aquest 

esdeveniment pot influir de forma significativa en la importància que els propis 

alumnes donin a les diferents etapes històriques, relacionant major projecció al 

llibre de text amb major rellevància, perjudicant a les èpoques més antigues, 

que es veurien encara més allunyades dels alumnes. Una solució a aquest 

problema seria atracar la Prehistòria i l’Edat Antiga als nostres alumnes, això es 

podria aconseguir mitjançant visites a jaciments d’aquestes èpoques, així com 

també, recreant excavacions arqueològiques, visites a museus o realitzant 

diversos tallers on es duguin a terme activitats pròpies d’aquestes etapes 

(Álvarez,  Hernández i Martín, 1995). 

Tenint en compte el que s’ha exposat, aquest treball pretén acostar la 

prehistòria balear i, més en concret, la cultura naviforme i talaiòtica als alumnes 
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de primer d’ESO, a l’assignatura de Ciències Socials, Geografia i Història, 

mitjançant la visita a jaciments mallorquins d’aquests dos períodes i la 

realització de diverses activitats. L’elecció del tema del treball respon a la 

voluntat que els alumnes d’aquest curs coneguin el patrimoni que forma part 

del seu entorn i del seu dia a dia, i, que tal vegada, mai s’han aturat a pensar 

quin significat o valor té. Es tracta, doncs, d’una proposta dirigida a destacar i 

valorar la història de les nostres illes, de cada vegada amb menys 

representació al currículum.    

Tornant al treball que es presenta, el primer itinerari té la intenció de donar a 

conèixer el naviforme mallorquí, per aquesta raó els jaciments que s’han 

escollit són el jaciment d’Es Figueral de Son Real, un poblat de navetes ubicat 

a Santa Margalida i les coves funeràries de Cala Sant Vicenç, situades al 

municipi de Pollença. 

El segon itinerari, realitzat amb la intenció de donar a conèixer el talaiòtic en sí, 

consta de la visita al poblat de Ses Païses, situat al municipi d’Artà, el qual és 

un referent extraordinari per conèixer com eren els poblats talaiòtics i com 

vivien els seus habitants, i la Necròpolis de Son Real, a Santa Margalida, un 

exemple clar per entendre el món funerari d’aquest període.  

Finalment, el darrer itinerari té com objectiu treballar conjuntament el naviforme 

i el talaiòtic, per aquesta raó s’ha seleccionat el jaciment d’Hospitalet Vell, 

ubicat al terme municipal de Manacor, ja que compta amb un conjunt de 

navetes en bon estat de conservació i una altra part d’època talaiòtica amb un 

talaiot i altres estructures. Per finalitzar aquesta visita, els alumnes visitaran el 

museu d’Història de Manacor, on podran veure objectes d’aquests períodes. 
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

La realització d’aquest treball té una sèrie d’objectius que es pretenen assolir: 

 Utilitzar la sortida didàctica com a mètode d’ensenyament per a treballar 

la cultura naviforme i talaiòtica. 

 Augmentar els coneixements sobre la prehistòria balear, i més 

concretament sobre la prehistòria de Mallorca. 

 Apropar l’arqueologia als alumnes. 

 Valorar i preservar el patrimoni cultural de l’illa. 

L’objectiu principal d’aquest treball, com és sabut, és fer una proposta didàctica 

que es pugui aplicar a qualsevol centre de secundària de les Illes Balears. La 

proposta que aquí es presenta, té la intenció de donar a conèixer i treballar les 

cultures naviformes i talaiòtiques mitjançant la visita a jaciments d’aquest 

període. Hi ha una gran quantitat de restes arqueològiques pel territori 

mallorquí que poden esdevenir una bona opció tant per explicar aquestes 

cultures com per poder conèixer-les de forma directa. Amb la visita a aquests 

llocs l’alumne podrà aprendre com eren aquestes societats i com vivien 

observant restes d’aquestes comunitats i realitzant diferents activitats sobre 

elles. Malgrat aquesta proposta està dirigida a centres de secundària de 

Mallorca, es podria dur a terme una proposta de similars característiques a 

Menorca, agafant jaciments com per exemple el poblat talaiòtic de Son Catlar, 

a Ciutadella, un extraordinari referent per tractar aquest període, i la necròpolis 

de Cala Morell, a Ciutadella també, que conta amb coves d’època naviforme i 

del talaiòtic final.  

El segon objectiu, relacionat amb l’anterior, es tractaria d’augmentar els 

coneixements sobre la prehistòria balear i, més en concret, sobre Mallorca. 

Això es realitzarà amb les explicacions del professor i les activitats que els 

alumnes hauran de fer. En el quadernet d’activitats s’ha destinat un apartat de 

recerca per a que els alumnes investiguin altres aspectes relacionats amb el 

que s’ha treballat durant la visita i que els hi donarà una visió més àmplia sobre 
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el fenomen naviforme i talaiòtic. Es pretén que, amb la sortida als jaciments i 

les activitats, els alumnes ampliïn el coneixement que tenen sobre el passat.  

El tercer objectiu, consisteix en apropar l’arqueologia als alumnes, amb la 

finalitat que s’allunyin dels tòpics recollits per pel·lícules i sèries de televisió on 

es mostra la figura de l’arqueòleg com un caçador de tresors. Amb això, no és 

pretén que els alumnes aprenguin com s’excava un jaciment sinó que 

entenguin quina és la veritable feina d’un arqueòleg i per què aquesta és tan 

important per al coneixement sobre les societats passades. Gràcies a les restes 

trobades als jaciments s’ha pogut deduir com eren aquestes societats i com 

vivien. Aquest ítem es treballarà durant tota la visita mentre es vegin i 

s’expliquin les estructures del jaciment, excavades per arqueòlegs, i quan es 

parli sobre la informació que han donat els materials trobats. La sortida al 

jaciment d’Hospitalet Vell inclou una visita al museu d’Història de Manacor on 

es podran veure els objectes trobats al jaciment. 

Finalment, però no per això menys important, és essencial transmetre a 

l’alumnat la importància del nostre patrimoni cultural amb la finalitat que el 

valorin i prenguin consciència sobre la seva preservació. Per a aconseguir 

aquest objectiu, es pensa que el millor recurs és mostrar-les-hi  quin és el seu 

patrimoni per a què no vegin només quatre pedres, sinó les restes d’una cultura 

que avui en dia encara roman en el seu entorn i que va marcar la història de la 

nostra illa. No es pot valorar allò que es desconeix, per aquesta raó és 

necessari sortir de l’aula i conèixer de primera mà què hi ha a la nostra 

geografia. Sols d’aquesta forma aconseguirem familiaritzar els alumnes amb el 

seu entorn i que sentin que el patrimoni els hi pertany. S’ha de tenir en compte, 

que l’etapa de la Prehistòria és, en ocasions, vista pels alumnes com una etapa 

llunyana i que no els hi pertoca. Per aquesta raó, es pensa que una visita a 

jaciments naviformes o talaiòtics de Mallorca acostaria als nostres alumnes 

amb la Prehistòria i alhora amb el patrimoni cultural de l’illa. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Abans de submergir-nos dins l’estat de la qüestió, cal tenir present, com ja s’ha 

esmentat, que la cultura naviforme i talaiòtica són un fenomen particular de les 

Illes Balears. A partir de l’Edat del Ferro insular, amb la implantació del talaiòtic, 

Eivissa serà colonitzada pels cartaginesos i passarà a estar sota òrbita púnica. 

En canvi, Mallorca i Menorca desenvoluparan aquest nou model cultural, el 

conegut com a talaiòtic, que, tot i compartir el mateix nom, presentarà 

substancials diferències entre l’una i l’altra. En el present treball realitzarem una 

aproximació al període naviforme i talaiòtic, centrant-nos en els trets més 

definidors i característics dels dos moments, sense analitzar en profunditat les 

particularitats de cada illa, ja que no és l’objectiu d’aquest treball.  

Primer de tot haurem d’explicar el naviforme i el talaiòtic. El període naviforme 

es situa entre els anys 2000-1200/1100 a.C. Aquesta fase, anomenada 

anteriorment “pretalaiòtica”, és la que precedeix cronològicament al talaiòtic 

(1100-123 a.C.). D’aquest període, el monument més destacat és la naveta: 

una estructura construïda amb grans blocs de pedra amb forma de ferradura 

utilitzada com a habitatge. Durant aquest període la societat és agrícola i 

ramadera però també combinen activitats com la pesca, la caça i la recol·lecció 

de fruites i altres aliments. Durant aquest període els hàbitats podien ser 

cabanes, navetes o coves naturals o artificials. A partir de les restes naviformes 

excavades i l’estudi dels enterraments es tendeix a pensar que era una societat 

pacífica, ja que no s’han documentat armes, ni estructures defensives 

(Casasnovas, 1998; Calvo i Guerrero, 2010). 

Arribant a finals del primer mil·lenni s’inicia el desenvolupament de la cultura 

talaiòtica, 1100-123 a.C., caracteritzada per l’aparició de l’estructura més 

coneguda de la Prehistòria Balear, el talaiot. Aquests són estructures 

turriformes, circulars o quadrangulars, fetes amb tècnica ciclòpia, es a dir: amb 

grans lloses de pedra, bàsicament calcària, col·locades en sec, sense cap tipus 

d’argamassa. La seva funcionalitat encara s’està debatent avui en dia, però la 

gran majoria d’investigadors coincideixen en que es tractaria de llocs de control 

del territori i de monuments públics (Sintes, 2015). Durant els primers moments 
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d’aquesta fase (coneguda com Prototalaiòtic, 1100-800 a.C.), algunes navetes 

es continuen utilitzant com a habitatge, com el cas dels Closos de Can Gaià, 

però també es documenten la creació de poblats com Ses Païsses i S’Illot on 

les habitacions tenen una planta quadrangular i s’adossen a un turriforme 

central. En moments posteriors (800-500 a.C.) a Mallorca es documenta un 

major varietat de construccions domèstiques, amb habitatges adossats a 

turriformes o exempts, de planta semicircular, rectangular o absidal (Salvà i 

Hernàndez, 2007). Pocs segles després de la construcció dels talaiots, cap al 

segle VI-V a.C., es comencen a edificar les murades, envoltant, en la majoria 

dels casos, les poblacions talaiòtiques preexistents. 

Si les evidències materials en el període anterior fan pensar que la societat era 

pacífica, en el moment de l’aparició dels talaiots, i, més clarament, amb 

l’edificació de murades que envolten els poblats, conjuntament amb l’aparició 

d’armes i les referències de les fonts escrites1, ens fan pensar en una societat 

més conflictiva (Hernández i Aramburu, 2005; Calvo i Guerrero, 2010; Rivas, J. 

i Salvà, 2015). A més a més, una altre aspecte a tenir en compte durant 

aquesta etapa és l’augment de grandària dels poblats que indica un increment 

de la població. Això provocarà que la societat talaiòtica esdevingui cada vegada 

més jerarquitzada, i, a partir d’aquest moment, es produirà una major 

especialització del treball i cadascú dels habitants tindrà un paper més 

específic dins la societat (Casasnovas, 1998; Hernández i Aramburu, 2005). 

L’auge de l’època talaiòtica acabarà amb l’arribada dels romans l’any 123 a.C., 

encara que no serà de sobte, sinó que ambdues cultures conviuran i se 

relacionaran, es seguiran utilitzant els poblats i altres elements talaiòtics. En 

aquest sentit, cal destacar la figura dels foners que van passar a formar part de 

les files dels exèrcits romans gràcies a la seva habilitat amb la fona, com 

senyala Cèsar al seu llibre “De bello gallico”.  

                                            

1
Algunes referències als foners balears i a la seva bel·licositat la podem trobar en diferents 

autors grecollatins: Diod., XIX, 109, 1; Liv., XXI, 55; Pol., III, 113, 6; Liv., XXVIII, 37, 3-9; Str., III, 
5.  
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Dins aquest apartat haurem de fer referència, en primer lloc a les obres de 

caire científic que parlen sobre la cultura naviforme i talaiòtica, incloent dins 

aquest apartat llibres de caire més general i altres de caire més específic. En 

segon lloc, es parlarà d’aquelles obres didàctiques que treballen el tema de la 

cultura naviforme i talaiòtica. A continuació es comentaran alguns dels itineraris 

per la prehistòria balear, i, finalment, es dedicarà un apartat a parlar sobre el 

paper de les sortides didàctiques dins l’àmbit educatiu.  

3.1. Obres de caire científic sobre la cultura naviforme i talaiòtica 

La cultura naviforme i, més clarament, la talaiòtica, han estat sempre temes 

que han suscitat interès en l’imaginari popular i la comunitat científica. Per 

aquesta raó, trobem des de ben prest llibres que ens parlen sobre els famosos 

talaiots i navetes, encara que aquestes primeres obres (Vargas, 1787; Pons, 

1966; Barceló, 1968; Pons, 1977; Xamena, 1978) no ens donen gaire 

informació al respecte, ja que s’aborda al tema de la cultura talaiòtica en línies 

generals i en ocasions es dediquen més a descriure els monuments. En 

aquestes primeres obres, generalment, els capítols i continguts dedicats a la 

prehistòria, i més concretament a la cultura naviforme i talaiòtica, ocupen 

poques pàgines i a més ofereixen dades que amb el pas del temps quedaran 

obsoletes i seran descartades. Per exemple, autors com Ramis (1818), 

Riudavets (1888) i Armstrong (1978) van especular sobre el possible origen 

cèltic dels talaiots, degut a les seves semblances amb monuments d’Irlanda i 

Escòcia. Malgrat la cultura naviforme i talaiòtica és endèmica de Mallorca i 

Menorca, hi ha alguns autors estrangers (Smith, 1903; Hoskin i Waldren, 1988), 

a part d’Armstrong, que també mostraran interès pel talaiòtic menorquí, i 

realitzaran llibres sobre els talaiots, taules i navetes.  

A partir de la segona meitat del segle XX, comencen a sorgir publicacions més 

completes sobre la prehistòria illenca que recullen amb major detall i informació 

el fenomen talaiòtic, fent una clara distinció entre les característiques i 

monuments del talaiòtic mallorquí i menorquí. N’és el cas de Lluis Pericot 

(1975) o Josep Mascaró Passarius (1958, 1962, 1967, 1980 i 1984), una figura 

rellevant dins la prehistòria balear i sobretot menorquina, el qual va publicar 
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varis llibres entre els anys 1958 i 1980 sobre la prehistòria de Menorca i la seva 

famosa Història de Mallorca, tractant amb abundant i acurada informació, 

imatges i plànols el tema de la cultura naviforme i talaiòtica a ambdues illes. 

Mentrestant, l’arqueòleg i prehistoriador Lluís Plantalamor (1991 i 1992) a 

Menorca, i Guillem Rosselló Bordoy (1963, 1972 i 1979) a Mallorca,  

començaran a publicar les seves obres sobre la prehistòria balear amb 

informació molt detallada sobre la societat naviforme i talaiòtica, els seus 

hàbitats, els llocs sagrats, el món funerari i l’economia, arribant a establir, cada 

un, una proposta de periodització. 

Quant a la bibliografia més específica i especialitzada, a finals de la dècada 

dels 90 comencen a sorgir grans especialistes sobre la prehistòria mallorquina i 

menorquina que centren els seus estudis en temàtiques més concretes i 

enfocaments que ningú havia tractat fins al moment. Es podrien destacar els 

treballs de Víctor Manuel Guerrero (1997) sobre la influència púnica a les 

Balears; els treballs de Javier Aramburu (1998) sobre la distribució espacial 

dels jaciments durant el talaiòtic; els de Jordi Hernández (1998) sobre el món 

funerari a partir de l’estudi de la necròpolis de Son Real; els de l’equip 

d’arqueòlegs que treballa a Son Fornés sobre el posttalaiòtic; i, entre altres, les 

publicacions de Manuel Calvo i Bartomeu Salvà sobre l’Edat del Bronze balear. 

La gran majoria d’aquests investigadors segueixen treballant en l’actualitat, 

augmentat el seu àmbit d’estudi, però centrant-se pràcticament sempre en la 

Prehistòria Balear. A partir del segle XXI, s’han incorporat nous investigadors 

que continuen enriquint el coneixement de l’Edat dels Metalls a les Balears. Pel 

que fa a les obres de caire específic sobre aquest fenomen, la bibliografia és 

molt extensa, per aquesta raó, només s’han seleccionat alguns dels autors més 

rellevants sobre el tema. Aquest darrer ítem es deu a que la informació sobre la 

prehistòria es va actualitzant i modificant constantment a causa de les 

excavacions arqueològiques i els estudis de materials, els quals ens permeten 

dibuixar de cada vegada millor com eren aquestes societats.   

En allò referent a les obres de caràcter més divulgatiu, destaca l’ historiador 

menorquí Miquel Àngel Casasnovas, el qual l’any 1998 publicà una obra de 
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gran rellevància sobre la historia de les nostres illes, publicació que serà 

revisada i ampliada al 2007, donant així una de les obres més actual sobre la 

Història de les Illes Balears. En ella, l’autor ens dóna una visió del passat de les 

Balears des de els inicis de la Prehistòria fins al 1998, dedicant els primers 

capítols a l’arribada de l’home i al naixement i evolució de les cultures 

prehistòriques de les Illes. Del mateix autor hem d’esmentar una altra 

publicació, es tracta de la seva Història de Menorca que va sortir al mercat l’any 

2005 i que és l’obra més actualitzada sobre el passat de l’illa del vent fins al 

moment. En aquest exemplar es dedica a esmentar les característiques del 

talaiòtic menorquí, fent especial al·lusió a les taules (Casasnovas, 2005). 

De l’any 1998 podem tenir en consideració l’obra del diari El Dia del Mundo, La 

Mirada del Pasado, que inclou tres col·leccions, una de les quals està dedicada 

al passat de les Balears: La Mirada del Pasado. Las Culturas Antiguas de las 

Illes Balears. Amb aquest llibre, el lector, podrà  seguir l’evolució històrica de 

les illes, des del seu poblament inicial, passant per l’època púnica i romana fins 

arribar als temps dels musulmans. Tot això, acompanyat d’un gran material 

fotogràfic d’importants monuments i troballes ubicades als distints museus de 

les quatre Illes (VVAA, 1998). Dins un estil d’obra similar a les publicacions 

sobre la Història de les Illes Balears, però d’un caire més acadèmic que 

divulgatiu, podem esmentar també la publicació en tres volums del llibre dirigit 

per Ernest Belenguer, Història de les Illes Balears, en el que participen 

investigadors com Manuel Calvo. L’any 2006 surt a la llum la col·lecció de El 

Mundo- El día de Baleares que recull tota la història de les illes balears en vint 

volums. A diferència dels primers llibres esmentats, els dos primers volums 

d’aquesta col·lecció, de la mà de Victor Guerrero, Manuel Calvo i Simón 

Gornés, recullen una gran quantitat d’informació sobre els hàbitats domèstics, 

l’arquitectura, l’economia, les necròpolis i rituals funeraris del Naviforme, i el 

Talaiòtic, tant mallorquí com menorquí. Finalment, cal esmentar l’obra de Sintes 

(2015), que recentment ha publicat una completa guia dels jaciments 

naviformes i talaiòtics de Menorca, amb gran informació i fotografies sobre 

cada període i monument.  
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Així doncs, observam que s’ha desenvolupat una important bibliografia sobre la 

Prehistòria de les Illes Balears en els darrers anys, de la qual en aquest treball 

només hem indicat aquella que ens ha semblat més adient per la present 

proposta.  

3.2. Obres de caire didàctic sobre la cultura naviforme i talaiòtica 

A diferència de l’apartat anterior, on comptam amb un gran nombre d’obres que 

ens presenten i detallen les societats naviformes i talaiòtiques, dins el món de 

la didàctica no hi ha tanta representació sobre aquest punt de la Prehistòria 

Balear.  

El primer exemplar d’obra didàctica que tracta el tema de la cultura talaiòtica es 

publica l’any 1979 quan l’editorial Santillana realitza un projecte experimental i 

treu a la venta tres llibres sobre Ciències Socials a Balears: Geografía de 

Baleares, Historia de Baleares i Arte y Cultura de Baleares, on es tracten de 

forma breu els aspectes més destacats de la Geografia, la Història i l’Art balear 

i al final de cada unitat es presenten diverses activitats. Dins aquests dos 

darrers exemplars hi ha dos breus capítols dedicats al fenomen balear, encara 

que la informació que apareix és molt reduïda i general. No s’especifica el 

període naviforme i el talaiòtic en sí, ni tampoc com era la societat o 

l’economia, sinó que es presenten els monuments més emblemàtics d’aquestes 

cultures, els talaiots, les navetes i les taules. Es fa una descripció de cada un 

d’ells, esmentant les seves característiques principals i anomenant algun 

exemple de cada tipologia (Melià, 1979 i 1980). 

Anys després Alzina, Limongi i Vidal (1993) publiquen, Mallorca: Història i 

Cultura, el qual està dedicat únicament a la història de Mallorca i on es tracta 

des de la Prehistòria fins al s.XX. A diferència de l’anterior obra, els autors 

d’aquest llibre aborden el tema de la Prehistòria amb major profunditat parlant 

sobre el poblament inicial, on es tracta la qüestió de l’arribada de l’home a 

Mallorca, el període naviforme i el període talaiòtic pròpiament dit. A 

continuació, hi ha l’apartat dedicat a les activitats, i, en alguns casos com en el 

de “La Mallorca sota el domini de Roma. Els segles V, VI i VII”, hi ha afegit un 
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possible itinerari per la costa del nord de Mallorca amb breu explicacions sobre 

els llocs de visita i algunes activitats que es podrien dur a terme amb els 

alumnes. 

Semblant a l’obra d’Alzina, Limongi i Vidal, tenim Història de la nostra terra, 

història de la nostra gent, un llibre amb material didàctic, dividit en diferents 

volums, sobre la història de les Illes Balears. En el primer volum s’ha recopilat 

la informació que va des de la Prehistòria fins a la conquesta del regne de 

Mallorca.  El temari de la Prehistòria es troba dividit en dues unitats, la primera 

on es centra a explicar la cultura naviforme i les seves característiques i la 

segona dedicada a l’època dels talaiots i els canvis que se produeixen des de 

l’etapa anterior. A més, per completar les explicacions, l’obra presenta un gran 

nombre d’activitats i  fotografies, un seguit de preguntes i una narració fictícia 

sobre el tema. Sobre el període de les navetes tenim la narració del vell Abac, 

un home de quaranta anys que conta als seus néts l’aventura que va viure per 

arribar a l’illa de Mallorca a la recerca de menjar, i sobre els talaiots apareix la 

història d’en Bocor, un foner que explica com va aprendre a manejar aquesta 

arma (Ramis i Moneny, 1998). 

L’any 2003 tenim dues obres didàctiques, la primera és Sa Pobla. La gent, el 

medi, la Història, es tracta d’un llibre dedicat al poble de Sa Pobla on es 

recullen els seus trets geogràfics, socials i històrics. És just en aquest darrer 

apartat, on es parla sobre la Història de Mallorca fent al·lusions al poble en 

qüestió, on es tracta també l’etapa de la Prehistòria de forma breu i concisa. En 

no més de tres pàgines els autors esmenten el poblament inicial de l’illa, el 

període naviforme i el talaiòtic, juntament amb les seves principals 

característiques i jaciments. A més a més, també s’inclouen activitats 

relacionades amb els primers pobladors de l’illa, i la cultura naviforme i 

talaiòtica (Canyelles, Pujals, Ripoll i Seguí, 2003). La segona publicació (Cels i 

Bibiloni, 2003), es una obra estructurada en 17 temes que analitza des de la 

Prehistòria de les Illes Balears fins la crisi del franquisme i la transició 

democràtica de forma resumida i didàctica. A cada capítol trobem un quadre 

introductori, un mapa conceptual amb els esdeveniments més significatius, 
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l’explicació del tema acompanyat d’imatges, taules i fragments de textos i, 

finalment, les activitats conceptuals, procedimentals i actitudinals. Per donar 

com a finalitzat el temari es presenta al final de cada unitat un apartat de 

vocabulari amb alguns dels mots més importants que s’han vist durant la unitat. 

L’autor d’aquesta obra ha dividit la prehistòria balear en dos apartats, el primer 

el referent a la cultura naviforme i el segon a  la cultura talaiòtica.  

Un altre gènere d’obres que cal tenir en compte dins la didàctica són els 

còmics, dins aquest apartat podem fer referència a vàries obres que parlen 

sobre la Prehistòria Balear. En primer lloc, Lo regne enmig del mar, editat en 

blanc i negre i publicat l’any 1982, és un còmic on el narrador són les pròpies 

protagonistes, les Illes Balears personificades en la figura de cinc dones. 

Aquestes són les encarregades de relatar els fets succeïts des de els seus 

inicis fins el regnat del rei Felip V. A més a més, aquesta obra compta amb un 

apartat amb la cronologia dels fets més rellevants que es van produir fins al 

1825 (Ramis i Fullana, 1982) . Un altre còmic és el de Ramón Vila, Toni 

Hernández i Diego Ibáñez (2001), que tracta la Història de Menorca des del 

primer poblament humà fins a l’any 1995. Cinc anys després, surt la reedició 

del còmic Història de les Illes Balears publicada l’any 1981, on també s’aborda 

el tema de la cultura naviforme i talaiòtica breument (VVAA, 2006). Una altra 

obra a tenir present és El bosc negre, una aventura talaiòtica, un material 

realitzat sobre el poblat talaiòtic de Son Fornés (Montuïri) que a més a més ve 

acompanyat d’unes activitats relacionades amb la lectura del còmic i un CD-

ROM, Descobreix l’arqueologia. ELS TALAIOTS, que conté un dossier 

d’activitats i diferents continguts sobre aquesta etapa característica de la 

prehistòria balear amb una gran quantitat de fotografies sobre diferents talaiots 

de Mallorca i Menorca (Max, 2007). Dins aquest mateix estil de còmic enfocat a 

alumnes que estan estudiant la cultura talaiòtica podríem destacar el de 

Balears, Abans i Ara, la cultura talaiòtica, el qual narra la vida d’una comunitat 

durant aquesta època i els problemes als quals s’ha d’enfrontar. Al final de 

l’obra té una breu explicació sobre els dos períodes de la Prehistòria Balear 

(Bou, 2011). Per a l’autora Verònica Obrador (2002) el còmic és un bon recurs 
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per a tractar temes que poden ésser considerats espessos, com els de Història, 

de forma més atractiva gràcies al seu suport visual.  

Un altre recurs interessant són els dos CD’s creats per Casasnovas (2004) on 

es recull material interactiu sobre els diferents períodes de la història de les 

Illes Balears, començant per l’arribada dels primers pobladors fins a principis 

del segle XXI. Dins cada CD-ROM s’inclou la història, la cronologia i els 

principals monuments de cada època. Un fet a destacar és que aquest material 

et dóna la possibilitat de recórrer llocs rellevants de forma virtual. 

Dins aquest apartat també hem d’esmentar aquelles obres de caràcter 

divulgatiu que han tractat el tema d’aquestes cultures, com la sèrie documental 

que va emetre la cadena illenca IB3 al 2011 titulada La increïble Història de les 

Illes Balears2. Es tracta d’un total de 13 capítols, d’uns vint i cinc minuts cada 

un on es fa un repàs sobre el passat de les Illes Balears i on s’aborda el tema 

que aquí ens interessa. Aquesta mateixa cadena de televisió, en el programa 

Això és mel va dedicar un capítol, al desembre del 2015, a la Menorca talaiòtica 

amb la finalitat de veure com vivien, que menjaven i quin patrimoni van deixar 

els primers pobladors de l’illa3. 

Altres opcions són les exposicions a museus i centres culturals que s’han anat 

fent aquests darrers anys sobre el fenomen naviforme i talaiòtic o la visita a 

jaciments d’aquest període. Són molts els museus, tant a Mallorca com a 

Menorca, que alberguen materials de jaciments i exposicions sobre aquests 

períodes. En aquest sentit, cal destacar la darrera exposició de caràcter 

itinerant que s’ha iniciat al Museu de Menorca al mes gener i finalitzarà al mes 

d’octubre a Ciutadella titulada “L’illa dels Talaiots. Menorca, candidata a 

Patrimoni Mundial”4. Aquesta exposició, conta amb gran quantitat de textos i 

imatges que il·lustren la vida dels avantpassats prehistòrics, una maqueta 

                                            

2
http://ib3tv.com/carta?programId=47a71651-5fbb-4af8-9360-6461d42348a6[Data de consulta: 

2/02/2016].
 

3
http://ib3tv.com/carta?id=d066d438-40d4-4b1e-9347-d14b1b6a3aaf [Data de 

consulta:12/02/2016]. 
4
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=9230&menu=Noticies [Data de 

consulta:13/02/2016]. 

http://ib3tv.com/carta?programId=47a71651-5fbb-4af8-9360-6461d42348a6
http://ib3tv.com/carta?id=d066d438-40d4-4b1e-9347-d14b1b6a3aaf
http://www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=9230&menu=Noticies
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interactiva, peces arqueològiques dels jaciments menorquins i diverses 

activitats pensades per a tot tipus de públic. Per tots aquests motius, aquesta 

mostra pot esdevenir un bon recurs per a treballar a les aules menorquines 

aquests dos períodes de la prehistòria balear. Pel que fa a Mallorca, es podria 

destacar el Museu de Mallorca5, el qual compta amb diverses activitats per 

treballar la prehistòria balear mentre es visita el museu. En allò referit als 

jaciments arqueològics, alguns com el de Son Fornés6, Ses Païsses7, o s’illot8, 

tenen a disposició visites guiades i una oferta didàctica per als alumnes amb 

activitats i tallers. 

Si tenim en compte a nivell europeu algunes propostes didàctiques entorn a la 

Prehistòria, cal destacar la presència dels parcs arqueològics. Aquests parcs 

tenen el seu origen a Suècia, on Artur Hazelius va posar en marxa un treball 

per recuperar els lands tradicionals de la cultura sueca mitjançant la 

construcció de cases i granges amb animals i tot tipus d’objectes típics de 

l’època. El resultat va donar lloc a altres propostes semblants com la que es va 

desenvolupar a Eketop, un jaciment arqueològic on es va realitzar una 

reconstrucció del poblat. Un altre país on trobem parcs arqueològics és 

Dinamarca, on cal destacar dos jaciments prehistòrics, el de Trelleborg i el de 

Fykart, ambdós d’època vikinga, els quals permeten, gràcies a la seva 

reconstrucció, donar una visió més o menys aproximada de com eren les cases 

en aquella època. A nivell de propostes didàctiques vers les Ciències Socials 

s’ha de parlar, sense dubte, de Gran Bretanya, país que compta amb un seguit 

de projectes educatius, molts dels quals treballen l’arqueologia industrial. Pel 

que fa a la Prehistòria podem parlar sobre dos importants conjunts 

arqueològics, el primer situat a la ciutat de York, d’època vikinga, on després de 

la seva excavació s’ha creat un conjunt museístic que ofereix als visitants 

l’oportunitat de recórrer el poblat o veure com es preparava el menjar, entre 

                                            

5
http://weib.caib.es/Recursos/tauler_recursos/gabinetMM/prehistoria.pdf [Data de 

consulta:12/02/2016]. 
6
 http://www.sonfornes.mallorca.museum/activitatsviu.htm [Data de consulta: 12/02/2016]. 

7
http://www.museuarta.com/ses-pa%C3%AFsses/oferta-educativa/ [Data de consulta: 

12/02/2016]. 
8
 http://www.talaiotsillot.es/escoles/proposta/ [Data de consulta:12/02/2016]. 

http://weib.caib.es/Recursos/tauler_recursos/gabinetMM/prehistoria.pdf
http://www.sonfornes.mallorca.museum/activitatsviu.htm
http://www.museuarta.com/ses-pa%C3%AFsses/oferta-educativa/
http://www.talaiotsillot.es/escoles/proposta/


17 
 

d’altres activitats de la vida quotidiana, i l’altre a la ciutat de Hampshire on 

trobem la reconstrucció d’una granja de l’edat del ferro (Santacana, 1995).  

A Holanda cal destacar el Prehistorisch Openluncht Museum a Eindohoven, on 

hi ha reconstruïdes dues cases de l’edat del ferro, amb corrals i camps de blat, 

forns per preparar pa, etc. Aquest jaciment ofereix la possibilitat de reservar un 

parell de dies una de les dues cases per tal de recrear el mode de vida que 

tenien les comunitats d’aquesta època. Un altre lloc on podem visitar edificis de 

l’edat del ferro, és a Àustria on, a part de reproduir els espais domèstics també 

tenen tot una sèrie d’utensilis domèstics que ajuden a imaginar com era el dia a 

dia d’una família d’aquesta època. Si ens traslladem a Bèlgica, cal citar 

Aubechies, un conjunt arqueològic on s’han fet reconstruccions que abasten 

des de el Neolític fins a l’època galo-romana. Agafant aquesta mateixa franja 

temporal podem trobar reconstruccions a França, a l’Archeodrome i el parc 

arqueològic de Thot, el qual representa les formes de vida durant la Prehistòria, 

tot i agafant com a model jaciments originals i fent-ne rèpliques. Finalment, a 

nivell espanyol cal esmentar el poblat ibèric de Calafell, situat a Tarragona, 

excavat des de l’any 1983. El que s’ha fet en aquest conjunt és una 

reconstrucció experimental, utilitzant materials i mètodes d’època Ibera, s’han 

aixecat muralles, cases i petits palaus entre d’altres estructures. Aquest parc 

ofereix l’oportunitat de conèixer com vivien els ibers i quines activitats duen a 

terme, a més a més, de poder experimentar-ho de primera mà (Santacana, 

1995). 

Seguint alguns d’aquests models europeus implantats i del Parc Arqueològic de 

Calafell, es vol establir a Santa Ponça, el Parc Arqueològic de Puig de Sa 

Morisca. Aquest parc estarà compost per un Museu amb sales d’exposició 

permanent i temporals i un Arqueòdrom. Es pretén dur a terme l’adequació 

museogràfica dels jaciments que conformen el Parc, per tal de rebre major 

número de visites, així com també dissenyar itineraris i altres activitats 

didàctiques i educatives, com tallers d’elaboració de ceràmica, metal·lúrgia i pa 

de manera prehistòrica. Aquest projecte avui en dia està en execució  (Calvo, 

2002). 
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Des de l’àrea de prehistòria de la Universitat de les Illes Balears, cal destacar la 

proposta didàctica que s’ofereix amb el projecte Arqueòdrom, que ha estat 

recollit per Javaloyas (2013) en un article. Aquest projecte destinat a alumnes 

de quart d’ESO i primer de Batxillerat proposa dues activitats amb la finalitat 

d’acostar de forma més rigorosa l’arqueologia als alumnes. La primera activitat 

pretén que els alumnes es converteixin en arqueòlegs i excavin un jaciment 

simulat del qual hauran d’extreure tota la informació possible per tal d’esbrinar 

què s’amaga darrera les restes trobades. La segona activitat és un taller 

d’estudi de fems actuals, es tracta d’analitzar aquestes restes per tal 

d’identificar el perfil dels consumidors dels aliments, amb l’objectiu de 

comprendre com es desenvolupa la feina d’un arqueòleg.  

Com hem pogut veure, les publicacions didàctiques sobre la cultura naviforme i 

talaiòtica són menor que les publicacions científiques i, en alguns casos, molt 

antigues. La gran majoria d’obres són llibres que contenen una breu explicació 

sobre el temari i a continuació un seguit d’activitats. Així i tot, veiem que, amb el 

pas del temps, han sortit altres gèneres com el còmic que està agafant una 

especial rellevància dins l’àmbit de l’ensenyament. Cal destacar, a més, que en 

els darrers anys els museus i alguns jaciments han anat ampliant la seva oferta 

educativa i millorant les seves instal·lacions amb la finalitat d’oferir al públic una 

major varietat de recursos per treballar la Prehistòria.  

3.3 Itineraris per la Prehistòria Balear 

Pel que fa referència als itineraris sobre la Prehistòria Balear s’han d’esmentar 

algunes obres que ens ofereixen algunes propostes per conèixer la cultura 

naviforme i talaiòtica a Mallorca i Menorca. Per una banda, tenim vàries 

publicacions de Garrido (1997a; 1997b; 1998 i 2008; Garrido i Ortega, 1997) 

que consten d’itineraris i visites per les construccions prehistòriques més 

rellevants de Mallorca, Menorca i Eivissa. Sobre l’illa major tenim la Guía 

arqueológica de Mallorca, un guia molt completa que et dóna la possibilitat de 

conèixer els abundants jaciments de l’illa amb imatges i descripcions sobre 

cada un dels llocs (Aramburu, Garrido i Sastre, 2007). Per una altra banda, ens 

trobem amb tres obres referides a Menorca,la primera és de l’autor Lagarda 



19 
 

(2015) el qual opta per exposar la informació de cada jaciment mitjançant unes 

fitxes, on apareix la localització espacial i temporal, la descripció, la cronologia i 

bibliografia específica relacionada amb el monument. La segona obra és la 

titulada Menorca Talayótica (Gual i Gornés, 2015), es tracta d’una guia pels 32 

jaciments més representatius de la cultura talaiòtica, amb dades d’interès com 

l’accessibilitat i informació sobre cada un dels monuments i les seves 

intervencions arqueològiques. Per últim, l’obra publicada recentment per Elena 

Sintes (2015), una excel·lent guia, molt completa i actualitzada, sobre el passat 

menorquí, on de forma rigorosa i concisa et dóna a conèixer els dos mil anys 

de prehistòria menorquina. La publicació, a més d’un itinerari pels poblats i una 

descripció de cada un d’ells, presenta un context de cada una de les etapes 

prehistòriques i les seves característiques, per tal que el lector comprengui com 

eren i com vivien aquelles societats. 

A més a més d’aquestes publicacions s’han de tenir en compte algunes 

pàgines web9 que presenten rutes i itineraris per a donar a conèixer els 

monuments més emblemàtics d’aquests dos períodes. Es pot fer especial 

esment a la pàgina del Consell de Mallorca10 on es presenten sis possibles 

itineraris a realitzar per diferents zones de tota l’illa amb la finalitat de conèixer 

les restes talaiòtiques millor conservades. Per una altra banda, pel que fa a 

Menorca s’ha de tenir en compta la pàgina web de Menorca Talaiòtica11, 

candidata a Patrimoni Mundial i la web oficial de turisme.12 Finalment, són molts 

els ajuntaments13 que a la seva pàgina web publiquen una ruta arqueològica 

                                            

9
http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?idioma=ca&id=34&pag=2http://balearsculturaltour.n

et/ficharuta.php?codcss=1_1&cod=22&idioma=ca&id=13http://www.infomallorca.net/?te=sec&e
=17398http://www.illesbalears.es/cat/mallorca/historia.jsp?SEC=HIShttp://mas.diariodemallorca.
es/itinerarios-historicos/cat/category/prehistoria/prehistoria-introduccion/ [Data de 
consulta:12/02/2016]. 

10
http://www.conselldemallorca.net/altramallorca/espanyol/cap5/index.html [Data de 

consulta:12/02/2016]. 
11

http://www.menorcatalayotica.info/ [Data de consulta:12/02/2016]. 
12

http://www.menorca.es/Publicacions/Publicacions.aspx?tipo=RTA [Data de 
consulta:12/02/2016]. 
13

http://www.ajsencelles.net/libre/www.ajsencelles.net/rutaarqueologica/es/index.htmlhttp://www
.artamallorca.travel/ca/que- 
visitar#1http://www.santllorenc.cat/santllorenc/ca/municipi/itineraris/itinerari-talaiotic-la-costa-
llorencina [Data de consulta:12/02/2016]. 

http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?idioma=ca&id=34&pag=2
http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?idioma=ca&id=34&pag=2
http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?codcss=1_1&cod=22&idioma=ca&id=13
http://balearsculturaltour.net/ficharuta.php?codcss=1_1&cod=22&idioma=ca&id=13
http://www.infomallorca.net/?te=sec&e=17398
http://www.infomallorca.net/?te=sec&e=17398
http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/cat/category/prehistoria/prehistoria-introduccion/
http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/cat/category/prehistoria/prehistoria-introduccion/
http://www.conselldemallorca.net/altramallorca/espanyol/cap5/index.html
http://www.menorcatalayotica.info/
http://www.menorca.es/Publicacions/Publicacions.aspx?tipo=RTA
http://www.ajsencelles.net/libre/www.ajsencelles.net/rutaarqueologica/es/index.html
http://www.ajsencelles.net/libre/www.ajsencelles.net/rutaarqueologica/es/index.html
http://www.artamallorca.travel/ca/que-%20visitar#1
http://www.artamallorca.travel/ca/que-%20visitar#1
http://www.santllorenc.cat/santllorenc/ca/municipi/itineraris/itinerari-talaiotic-la-costa-llorencina
http://www.santllorenc.cat/santllorenc/ca/municipi/itineraris/itinerari-talaiotic-la-costa-llorencina
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pel municipi per tal de donar a conèixer als habitants el seu propi patrimoni 

cultural.  

3.4. Les sortides didàctiques i l’ensenyament 

A un treball d’aquestes característiques no podia faltar un apartat que anés 

destinat a comprovar si les sortides didàctiques son una bona metodologia per 

adquirir uns coneixements determinats. En aquest sentit, s’ha de dir que són 

molts els autors ( Sánchez, 1995; Vilarrasa, 2003; Olave, 2005) que, de forma 

unànime, consideren profitoses i necessàries les sortides didàctiques com a 

mètode d’aprenentatge. 

Així i tot, no tots els docents tenen aquesta mateixa visió sobre les sortides 

didàctiques, alguns d’ells no les consideren del tot necessàries ja que, segons 

el seu criteri, els coneixements es desenvolupen dins l’aula, tal com recull 

García (1994). En aquest sentit, s’ha d’esmentar que tota sortida fora del centre 

té una fase preparatòria abans, durant i després de la visita, amb l’objectiu de 

consolidar els coneixements que s’han estat treballant (Ávila, 2003). Enfront les 

opinions contra les sortides didàctiques López de Haro y Segura (2013, p.30) 

manifesten: 

“Podemos concluir que existen indicios claros de que los itinerarios didácticos de calidad, junto 

a un adecuado diseño de todas las actividades previas y posteriores de carácter interdisciplinar 

que éstos pueden generar, son efectivos para el desarrollo del currículum, las competencias 

básicas, la valoración del entorno inmediato y las actitudes proambientales”. 

Tenint en compte el que s’ha dit fins ara, s’ha volgut respondre una pregunta 

per tal de corroborar si les sortides fora de l’aula poden ésser una bona 

metodologia per aprendre: Per què una sortida didàctica pot ésser un bon 

recurs per adquirir uns aprenentatge significatiu? 

En primer lloc, les sortides son una bona forma de suscitar l’interès en els 

alumnes sobre allò que s’està estudiant. Aquestes podrien ser la combinació 

perfecta, ja que per una banda es dóna una certa autonomia a l’alumne per a 
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descobrir i aprendre mitjançant l’experiència i l’observació, però, a la vegada, 

compta amb la figura del professor que és qui completa aquesta sortida amb 

els seus coneixements. Sense la figura del docent, probablement els alumnes 

no arribessin a un aprenentatge complet, ja que el seu coneixement sobre un 

talaiot, per exemple, es basaria només en les seves pròpies deduccions 

extretes de l’observació, però no coneixerien res sobre els talaiòtics.  

En segon lloc, les sortides són una manera per a motivar als alumnes i que 

siguin ells mateixos els que tinguin interès en conèixer més sobre el que han 

estat investigant (García, 1994; Benejam, 2003). Un recurs que s’utilitza molt és 

l’aprenentatge per descobriment o presentar problemàtiques que els alumnes 

amb una sèrie de materials o pistes hauran de solucionar. L’èxit d’aquesta 

metodologia es que fa que el rol de l’alumne, que sol ésser passiu, esdevingui 

actiu i agafi un paper important, ja que és qui ha de resoldre un problema. 

Aquesta esfera misteriosa fa que els alumnes es motivin i alhora s’impliquin 

més en el seu procés d’aprenentatge, el qual està guiat i pautat pel professor, 

però quedant a un segon plànol (Benejam, 2003; Ávila, 2003). 

En tercer lloc, un altre aspecte positiu és que apropa als alumnes amb el seu 

propi patrimoni, el qual en ocasions pot ésser considerat molt llunyà i que no 

els hi pertany, per tant fa que agafin consciència sobre la importància de 

conservar-lo i de valorar-lo (Ávila, 2003). En aquest mateix sentit cal destacar 

un estudi publicat per Medir l’any 2001 on dóna una vintena de raons per a la 

realització d’activitats fora de l’aula, entre les quals podríem destacar la de 

situar-se en un altre temps històric i conèixer la tradició (Medir, 2001 dins Medir 

2003). Tot això, podria jugar un paper important dins la matèria de les Ciències 

Socials, especialment dins la Prehistòria, que és vista com l’etapa més llunyana 

i deslligada de la nostra història. Mitjançant les sortides didàctiques, podríem 

donar a conèixer als nostres alumnes la nostra pròpia cultura i alhora inculcar-

los des de petits que hem de valorar el nostre patrimoni. 

Per tot això, podem afirmar que les sortides didàctiques poden jugar un paper 

rellevant en el desenvolupament d’un aprenentatge significatiu en els nostres 

alumnes, encara que aquest procés no és fàcil i porta darrera una feina 
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elaborada. Per tots els motius exposats fins ara s’ha optat per donar a conèixer 

una part rellevant de la Prehistòria Balear, com és la cultura naviforme i 

talaiòtica, mitjançant diferents itineraris, catalogats per Martínez i García (2008, 

p.1) ”de suma importancia  [...] favoreciendo una participación más intensa del alumnado, pero 

también del propio profesorado, en el conocimiento y aprendizaje de su entorno, permitiendo al 

mismo tiempo potenciar desde el conocimiento el vinculo con su entidad municipal”, a 

diferents jaciments característics d’aquestes èpoques. Es pretén no tan sols 

que els alumnes coneguin com era la societat naviforme i talaiòtica, sinó que 

també agafin consciència sobre el seu propi patrimoni.  

En conclusió, hem pogut observar diferències entre el nombre de produccions 

de caràcter científic i les de caire didàctic. Dins l’àmbit científic contem amb una 

gran quantitat d’obres que parlen sobre la cultura naviforme i talaiòtica, tant de 

caràcter general, que parlen sobre aquests períodes de forma més superficial, 

com de caràcter específic, realitzades per especialistes dins la matèria que 

tracten aspectes més concrets d’aquestes cultures. Pel que fa a les obres de 

caire didàctic sobre la Prehistòria Balear s’observa que el nombre d’aquestes 

és, encara, inferior, però de cada vegada sorgeixen més publicacions i més 

diverses, com és el cas del còmic o els recursos vinculats amb les noves 

tecnologies. Des de el nostre punt de vista, un fet rellevant és la diferència 

entre les publicacions sobre aquests períodes a Mallorca i a Menorca, mentre 

que a Menorca veiem una gran quantitat de publicacions, exposicions i 

congressos entorn al passat menorquí, a Mallorca, aquests recursos són, tal 

vegada, més dispersos i menys actualitzats. Cal esmentar, però, que el fet que 

Menorca Talaiòtica sigui candidata a patrimoni de la humanitat ha facilitat la 

renovació dels recursos divulgatius sobre la cultura talaiòtica menorquina. Per 

acabar, hem comprovat que hi ha una gran quantitat d’informació i publicacions 

sobre itineraris de la Prehistòria Balear a ambdues illes, però  destinat a un 

públic adult i no infantil, ja que no compta amb una part didàctica. Els itineraris 

dirigits per als alumnes de primària i secundària són creats pels museus o 

equips didàctics de cada jaciment, però centrant-se només en el seu propi 

assentament. Aquesta manca de coordinació entre els diferents jaciments es 
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podria suplir amb la realització de treballs similars al que aquí es presenta, que 

pretén treballar la combinació dels diferents jaciments d’aquest període. 

 

4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 

La proposta de sortida didàctica que es presenta es circumscriu en el 

currículum LOMQE i va dirigida al curs de primer d’ESO, a l’assignatura de 

Ciències Socials, Geografia i Història. En el Bloc 3. La Història. Neolític: la 

revolució agrària i l’expansió de les societats humanes; sedentarisme; artesania 

i comerç; organització social; aparició dels ritus: restes materials i artístiques, 

pintura i escultura. La cultura talaiòtica a les Illes Balears. Com totes les 

sortides, compta amb una fase prèvia, que es desenvoluparà a casa i a l’aula 

abans de realitzar la visita, una fase en el lloc de la visita on es treballarà amb 

les explicacions del professor i diverses activitats, i finalment, una darrera fase 

per tal de poder consolidar els coneixements adquirits durant la sortida. 

La unitat didàctica sobre la Prehistòria de les Illes Balears es dividirà en 4 

sessions. S’ha optat per separar el bloc de Prehistòria i fer una unitat didàctica 

apart sobre la prehistòria de les Illes Balears. Durant la primera sessió es 

realitzarà un repàs sobre el tema passat, per tal que els alumnes no oblidin els 

continguts del tema anterior ja que es troben relacionats. Per introduir el tema 

nou es farà una pluja d’idees sobre la cultura naviforme i talaiòtica per veure 

que saben sobre el tema que han de començar. Aquesta avaluació inicial no 

tindrà cap pes dins l’avaluació final. La pluja d’idees consta de diferents 

imatges del tema i d’una sèrie de qüestions entorn a elles. A continuació 

s’explicaran les característiques del naviforme (societat, economia, artesania i 

món funerari) i es repartiran les activitats, que es faran a classe. En cas que no 

es pogués acabar d’explicar el naviforme en aquesta sessió s’utilitzarien els 

primers deu minuts de la classe següent per acabar l’explicació i repassar el 

que ja s’ha dit. Durant la segona sessió es veurien les característiques del 

període talaiòtic i s’explicaria la sortida del dia següent: el lloc que es visita, per 

quina raó es visita i la feina que ells hauran de fer durant i després de la 
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sortida. Durant la fase prèvia a la sortida, per tant, es donarà a conèixer la 

cultura naviforme i talaiòtica, així com, el lloc on es desenvolupen aquestes 

cultures, com viuen, de que s’alimenten, etc., amb la finalitat que abans que es 

realitzi la sortida els alumnes tinguin una base sobre aquest període de la 

Prehistòria Balear.  

A més, abans de la visita els alumnes hauran de llegir un còmic i realitzar una 

sèrie de qüestions relacionades amb la lectura o bé, visualitzar un documental 

d’IB3 sobre la Prehistòria Balear i respondre a unes preguntes. Es llegirà el 

còmic o es veurà el vídeo depenent l’itinerari que es dugui a terme. Durant la 

visita, l’objectiu és reforçar aquesta base i fer-la sòlida mitjançant les 

explicacions i les activitats que es duran a terme. Es pretén aconseguir-ho 

mitjançant la realització d’un quadernet d’activitats sobre diversos aspectes 

d’aquests períodes. Finalment, després de la visita, es tornaran a treballar els 

continguts exposats abans i durant la sortida per tal que els coneixements 

adquirits pels alumnes esdevinguin significatius. Aquesta darrera part es 

treballarà a través d’una exposició a classe per grups, on els alumnes hauran 

d’explicar la sortida realitzada. 

 

GRAELLA DE PROGRAMACIÓ D’AULA 

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 

Repàs tema anterior 
10 minuts. 

Pluja d'idees 15 
minuts. 

Explicació cultura 
naviforme 20 minuts. 

Fer activitats 10 
minuts. 

Repàs dia anterior 15 

minuts. 

Correcció activitats 

10 minuts. 

Explicació cultura 

talaiòtica 20 minuts. 

Fer activitats 10 

minuts. 

EXCURSIÓ Exposició oral 
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En el present treball no s’ha realitzat una proposta estrictament encaminada a 

atendre la diversitat de l’alumnat pel fet que no es pot atendre bé aquesta 

sense saber quines dificultats o problemes presenten els alumnes. En tot cas, a 

principi de curs, veient les necessitats de l’alumnat que hi ha a cada classe es 

realitzarien les modificacions convenients. Per exemple, si hi hagués alumnes 

amb dislèxia se li farien els quaderns d’activitats amb la lletra més grossa, si 

per el contrari, hi ha alumnes que tenen problemes d’aprenentatge més elevats, 

se li modificarien les activitats i se li adaptarien al seu nivell.  

4.1. Abans de la sortida 

Abans de realitzar la sortida fora de l’aula, com ja hem dit, s’hauran de treballar 

els continguts teòrics a classe. Hi ha un gran ventall de recursos i materials que 

es poden utilitzar per a explicar un tema, que poden anar des de la utilització 

del llibre del text fins a la visualització d’un documental històric. En aquest cas, 

s’ha optat per la utilització del còmic com a recurs per a treballar dos dels 

itineraris, el primer d’època talaiòtica i el segon, d’època naviforme i talaiòtica, 

ja que és un gènere que atreu i capta l’atenció dels alumnes. El còmic que s’ha 

escollit és el de Balears Abans i Ara, La cultura talaiòtica, ja que en unes vint 

pàgines es presenta al lector com era la vida en una comunitat talaiòtica, com 

s’organitzaven, de que s’alimentaven i quines tasques es duien a terme en el 

dia a dia. Pot esdevenir un bon material per a que els alumnes es facin una 

idea de què era la cultura talaiòtica abans de realitzar la visita als jaciments. A 

més, amb la lectura del còmic se’ls entregarà una sèrie de qüestions que 

hauran de respondre per tal de reforçar allò que han après amb la lectura i que 

hauran d’entregar al professor abans del dia de la sortida. En l’itinerari del 

període naviforme s’ha escollit com a recurs un vídeo d’IB314 on es presenta la 

prehistòria de les Illes Balears com una narració. Al igual que amb el còmic 

s’entregarà a l’alumnat una fitxa amb unes preguntes que hauran de contestar i 

entregar abans de realitzar la visita. Amb aquesta activitat les competències 

bàsiques que es treballaran seran la comunicació lingüística i la competència 

                                            

14
 http://ib3tv.com/carta?programId=47a71651-5fbb-4af8-9360-6461d42348a6 [Data de 

consulta:4/05/2016]. 

http://ib3tv.com/carta?programId=47a71651-5fbb-4af8-9360-6461d42348a6
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digital. Ambdues fitxes podran modificar-se en funció de les dificultats que 

tingui  l’alumnat15.  

El dia abans de la sortida, a classe, es presentarà el tema de la cultura 

naviforme i talaiòtica breument, ja que es tornarà a explicar durant la visita als 

jaciments. En aquesta ocasió, s’ha optat per la realització d’una pàgina web16 

per tal de donar a conèixer les característiques dels dos períodes, sortint del 

típic recurs de diapositives. Amb aquesta pàgina web, a més d’explicar les 

característiques d’ambdós períodes, es donarà a conèixer a l’alumnat l’itinerari 

que es realitzarà, i allò que ells hauran de fer durant la sortida. A més, la pàgina 

compta amb una sèrie de recursos que poden utilitzar si volen aprofundir o 

saber més sobre aquests períodes de la prehistòria balear.  

La proposta que aquí es presenta és una possible opció de les moltes que es 

poden dur a terme. Per tant, la realització o no d’aquestes activitats serà 

decisió del docent depenent dels continguts que ell hagi donat a classe, del seu 

propi criteri i de l’alumnat que tingui 

4.2. Durant la sortida 

La proposta didàctica que es presenta compta amb tres possibles itineraris, un 

d’època naviforme, un d’època talaiòtica i finalment, un d’època naviforme i 

talaiòtica, l’elecció del qual dependrà del criteri del professorat: 

1. Itinerari naviforme: destinat a aprofundir en el període del 2000-

1200/1100 a.C. Es realitzarà una visita al poblat de navetes d’Es 

Figueral de Son Real, al municipi de Santa Margalida, i a les coves 

funeràries de Cala Sant Vicenç, a Pollença. 

2. Itinerari talaiòtic: es pretén continuar treballant la cultura talaiòtica. Per 

aquesta raó es visitarà el poblat de Ses Païsses, a Artà, i la necròpolis 

de Son Real, a Santa Margalida, dos grans referents d’aquest període. 

                                            

15
 La fitxa es troba a l’annex del treball 

16
 http://descobrintlaculturatalaiotica.jimdo.com/ [Data de consulta: 25/05/2016] 

http://descobrintlaculturatalaiotica.jimdo.com/
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3. Itinerari època naviforme-talaiòtic: aquest itinerari té la finalitat de 

donar una visió global dels dos períodes visitant el jaciment d’Hospitalet 

Vell, a Manacor, que compta amb estructures d’aquestes dues èpoques. 

A més, al final de la sortida està programada una visita al museu 

d’Història de Manacor per tal de seguir treballant amb la cultura 

naviforme i talaiòtica a partir dels resultats de les excavacions al 

jaciment. 

La selecció d’aquests jaciments arqueològics respon a una sèrie de qüestions, 

en primer lloc al bon estat de conservació i accessibilitat, ja que la millor forma 

per a que els alumnes puguin conèixer les característiques de la cultura 

naviforme i talaiòtica és anar als jaciments que estiguin en millors condicions, 

que ells puguin observar els monuments sense haver de recórrer en excés a la 

imaginació. La prehistòria és una etapa, en ocasions, molt complexa i sobretot 

per estudiant de primer d’ESO, per aquesta raó s’han triat jaciments que 

estiguessin excavats i que es poguessin veure les diferents estructures. En el 

cas d’Hospitalet Vell, el jaciment compta amb panells amb imatges i text i una 

plataforma des de on es pot veure l’interior del talaiot. En segon lloc, l’elecció 

d’aquests sis jaciments, es basa en que són uns dels millor referents de cada 

època, per tant, podran apreciar millor les característiques que s’hauran 

explicat a classe. Durant el talaiòtic, per exemple, un element rellevant és la 

presència de talaiots en els poblats, aquest aspecte es pot veure a Hospitalet 

Vell i a Ses Païsses, on també es pot observar una muralla que envolta el 

poblat, característica pròpia dels poblats del final d’aquest període. 

Evidentment, hi ha altres jaciments destacats que servirien d’exemple per 

donar a conèixer aquesta part de la prehistòria mallorquina, com el jaciment de 

Son Fornés, a Montuïri, les navetes de Clossos de Can Gaià, a Felanitx o 

naveta alemany, a Calvià. En tercer lloc, a l’hora de seleccionar els jaciments 

també s’ha tingut en compte que els llocs escollits estiguessin relativament a 

prop l’un de l’altre per tal de perdre el menor temps en els desplaçaments. No 

s’han pogut seleccionar més de dos jaciments durant la visita, per varies raons, 

primer de tot per el temps, ja que molts jaciments estan lluny o apartats del 

centre dels pobles i, en ocasions, com és el cas de la necròpolis de Son Real, 
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només es pot arribar a peu, fet que resta temps. A més a més, també s’ha de 

tenir en compte a l’alumnat, una sortida molt llarga el cansaria i saturaria de 

continguts. Finalment, amb la finalitat de donar a conèixer el món funerari als 

alumnes, en la mesura que ha estat possible, s’ha intentat introduir un jaciment 

funerari, com és el cas de les coves de Cala Sant Vicenç o la necròpolis de Son 

Real. En el jaciment d’Hospitalet Vell, malgrat no es veu un jaciment funerari de 

primera mà, es fan referències a les pràctiques que es duien a terme en aquest 

període per enterrar els membres de la comunitat.    

Per a les visites s’ha creat dos materials, un dirigit als alumnes i l’altre destinat 

al professorat. El material per a l’alumnat és un quadernet format per 

fotografies, algunes de les quals estan agafades de pàgines web o llibres i s’ha 

posat la referència a sota, i activitats que se’ls hi entregarà el dia de la sortida, 

per assegurar que ningú el perdi o el deixi a casa. Aquest quadernet consta de 

diferents activitats per fer durant cada aturada de la sortida, com comentaris de 

text o imatge, respondre preguntes, contestar si es verdader o fals, etc. A més 

el quadernet, té activitats pensades per fer a casa, es tracta d’exercicis més de 

recerca per a que l’alumnat investigui per la seva conta i ampli els 

coneixements, per exemple comparar dos jaciments de similars 

característiques, situar en un mapa altres jaciments arqueològics d’aquest 

període. Per acabar, activitats com a mode de conclusió per tal que l’alumnat 

consolidi el que s’ha vist durant la visita, com per exemple, fer un mapa 

conceptual o dibuixar un còmic sobre la vida en època naviforme o talaiòtica. 

Els alumnes tindran un marge d’una setmana des de el dia de la sortida per 

entregar-ho al professor.  

El material del professorat que s’ha realitzat està destinat a facilitar que 

qualsevol professor de l’àrea de Ciències Socials sigui capaç de fer la visita. Es 

tracta d’una guia amb imatges, informació i recursos dels jaciments que es 

visitaran. Al inici de la guia es presenta la localització dels jaciments i els seus 

aspectes positius, a més, s’ha afegit una graella amb les característiques més 

destacades de cada un dels jaciments, amb la qual es podrà veure que hi ha el 

lloc amb una simple ullada. A continuació, es presenta cada aturada que es 
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realitza al jaciment amb una imatge del lloc i la informació corresponent. En les 

guies s’ha optat també per explicar qüestions que no es poden veure físicament 

al lloc, com l’alimentació en època naviforme o talaiòtica i els objectes que 

fabricaven a cada període, però que es pensa que son rellevants per entendre 

aquestes societats. Finalment, hi ha els recursos bibliogràfics que s’han utilitzat 

per fer la guia del professorat i que poden servir també al professor per 

conèixer més sobre aquestes èpoques. 

La visita es realitzaria a partir de les fitxes explicatives de la guia del professor, 

on hi ha la informació de cada aturada. Evidentment, aquesta explicació podria 

ser completada per altres coneixements o opinions que tingués el professor 

sobre el tema en qüestió. La intenció és que els alumnes vagin completant el 

quadernet d’activitats a mesura que es va fent la visita. Per a que això sigui 

possible, el docent haurà de deixar una sèrie de minuts per a que els alumnes 

puguin respondre les preguntes. Així i tot, allò que no els hi doni temps a 

acabar durant la visita ho podran acabar a casa, ja que tindran una setmana de 

marge per entregar-ho, els aspectes que es tracten durant la visita són els 

mateixos aspectes que apareixen als llibres de text (habitatge, economia, 

artesania i món funerari). A més, sempre poden acudir a Internet on hi ha una 

gran quantitat d’informació sobre ambdós períodes.   

Aquestes sortides didàctiques ofereixen la possibilitat que altres departaments 

com per exemple biologia, plàstica o matemàtiques puguin participar. Així 

doncs, es podrien posar d’acord els distints professors de cada una de les 

àrees i podrien realitzar diverses activitats. En el cas de biologia, per exemple, 

els alumnes podrien analitzar la flora i la fauna del lloc o trobar al jaciment un 

llistat de plantes que el professor li hauria facilitat amb anterioritat. En el cas de 

plàstica, podrien dibuixar el perfil d’un talaiot o una naveta, o fins i tot, un dibuix 

del paisatge. Finalment, pel que fa a l’àrea de matemàtiques, els alumnes 

podrien intentar esbrinar l’altura de la murada o mesurar les seves pedres o 

amidar alguna de les navetes. 

Els objectius d’aquestes tres sortides didàctiques giren al voltant d’un mateix 

eix, però variaran una mica depenent l’itinerari que es faci. Per aquesta raó, a 
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continuació es presentaran els objectius i competències de cada un dels 

itineraris. Per a assenyalar les competències bàsiques que es treballen amb 

cada activitat s’ha utilitzat unes sigles que s’han col·locat al costat de cada una 

d’elles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari Es Figueral de Son Real i Coves de Cala Sant Vicenç 

  Fig.4.
17

  

 

 

                                            

17 Extret de: Interación y cambio social en las islas Baleares durante el Bronce final. Un punto 

de partida, per Sureda, p.95. 

 

1.Comunicació lingüística = C.L. 

2.Competència matemàtica i competències bàsiques en 

ciència i tecnologia = C.M.C.B.C.T. 

3.Competència digital = C.D. 

4.Aprendre a aprendre = A.A. 

5.Competències socials i cíviques =C.S.C. 

6.Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor = S.I.E.E. 

7.Competències i expressions culturals = C.E.C. 

 

1.Naveta excavada 

dins el marès. 

2. Monument elevat. 
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Objectius Es Figueral de Son Real 

Aturada 1: Naveta excavada dins el marès 

Què s’explica? 

 El jaciment d’Es Figueral. 

 Què son les navetes i per a què eren utilitzades. 

 La naveta d’Es Figueral de Son Real. 

 Les tasques que es duien a terme dins les navetes. 

 Els tipus de navetes que hi ha a Mallorca i 

Menorca. 

Objectius 

 Entendre el moment en el que s’ubica Es Figueral 

de Son Real. 

 Conèixer els habitatges en època naviforme. 

 Saber com es dividia l’espai interior d’una naveta. 

 Apreciar les diferències entre les navetes i la 

naveta d’Es Figueral.  

 Distingir les dues tipologies de navetes que podem 

trobar. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Respondre a quina època s’ubica el jaciment d’Es 

Figueral de Son Real. CL. 

 Comentari d’imatge sobre una naveta. C.E.C. 

 Dibuixar la planta d’Es Figueral de Son Real. A.A. i 

C.E.C. 

 Assenyalar les parts d’una naveta a la imatge d’una 

planta d’aquesta estructura. C.L. 

 Respondre les diferències que hi ha entre una 

naveta d’habitació i una funerària i posar un 

exemple d’aquesta darrera. C.L. 

 

 

 



32 
 

Aturada 2: Monument elevat 

Què s’explica? 

 El monument elevat i què significa. 

 Quins aliments consumeixen les poblacions 

naviformes. 

 Els utensilis que es fabricaven en aquests 

moments. 

Objectius 

 Entendre el significat de l’articulació de les 

construccions entorn al monument elevat. 

 Saber quins aliments es consumien en aquest 

període. 

 Analitzar dues imatges, una d’una comunitat 

naviforme i l’altre d’una comunitat indígena.  

 Conèixer quins objectes es fabricaven durant el 

naviforme. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Explicar per què el jaciment d’Es Figueral s’articula 

entorn al monument turriforme. C.L. 

 Anomenar de que s’alimentaven durant aquest 

període. C.L. 

 Comparar la imatge d’una comunitat naviforme amb 

una indígena actual. C.E.C. i C.S.C. 

 Emplenar un text amb paraules sobre els utensilis 

que es fabricaven en època naviforme. C.L. 
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Objectius Coves de Cala Sant Vicenç 

 

     

 

                                                                   Fig.5.
18

 

 

Aturada 1: Cova número 6 

Què s’explica? 

 Les característiques de la cova número 6. 

 Qui era enterrat a les coves. 

Objectius 

 Tenir coneixement de com és la cova número 6. 

 Entendre qui eren els difunts que s’enterraven a 

una mateixa cova.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Dibuixar la planta de la cova número 6. A.A. i 

C.E.C. 

 Comentari de text sobre els difunts que eren 

enterrats a les coves. C.L. 

 

Aturada 2: Cova número 7 

Què s’explica? 

 Les característiques de la cova número 7. 

 Els rituals funeraris mitjançant els quals s’enterrava 

al difunt. 

Objectius 

 Apreciar les diferències entre la cova número 6 i 7.  

 Conèixer quins rituals funeraris es duien a terme 

alhora d’enterrar al difunt.  

                                            

18
 Imatge extreta del panell del jaciment de les coves de Cala Sant Vicenç. 

1. cova núm. 6 

2.  cova núm. 7 

3. cova núm. 8 

4. cova núm. 9  

5. cova núm. 10 

6. cova núm. 11 
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Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Comparar la cova 6 amb la 7. C.L. 

 Comentari d’imatge sobre els rituals funeraris. 

C.E.C. 

 Respondre com es reutilitzava l’espai per a nous 

enterraments. C.L. 

 

Aturada 3: Cova número 8 

Què s’explica? 

 Les característiques de la cova número 8. 

 Els aixovars funeraris d’època naviforme. 

Objectius 

 Tenir una idea de com és la cova número 8. 

 Conèixer quins eren els objectes amb els que 

s’enterraven els difunts. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Anàlisi de la imatge del nínxol de la cova número 8. 

C.E.C. i C.L. 

 Pregunta sobre els aixovars funeraris d’època 

naviforme. C.L. 

 Taller d’aixovars funeraris. A.A. i C.E.C 

 

Aturada 4: Cova número 9 

Què s’explica? 

 Les característiques de la cova número 9. 

 Les parts de les coves funeràries. 

Objectius 

 Saber com és l’interior de la cova número 9. 

 Conèixer les parts de les coves i la funció que 

tenien. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Situar les parts de les coves al plànol de la cova 

número 9 i explicar la seva funcionalitat. C.E.C. i 

C.L. 

 Ubicar les parts de la cova a una imatge real. C.E.C 
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 Relacionar enterraments naviformes amb els 

enterraments d’avui en dia. C.E.C. i C.L. 

 

Aturada 5 i 6: Cova número 10 i 11 

Què s’explica? 

 Les característiques de les coves número 10 i 11. 

 El motiu per el qual no s’han trobat restes a les 

coves de Cala Sant Vicenç. 

Objectius 

 Distingir les coves 10 i 11 de la resta de coves. 

 Prendre consciència sobre conservar les restes 

trobades en els jaciments. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Anàlisi de les característiques de les coves 10 i 11 

respecte a les altres coves. C.L. 

 Pregunta sobre el paper dels espoliadors en la 

desaparició dels objectes dels jaciments. C.S.C. i 

C.L. 

 

Apartats Objectius 
Activitats i competències 

bàsiques que es treballen 

Abans de 

començar.... Què 

és la cultura 

naviforme i 

talaiòtica? 

Ubicar en l’espai i el 

temps la cultura 

naviforme i  talaiòtica. 

-Assenyalar a un mapa 

d’Espanya el lloc on s’originen 

aquestes cultures. C.E.C. 

-Ubicar la cultura naviforme i 

talaiòtica en l’època històrica 

que correspon. C.L. 

-Emplenar un text sobre la 

prehistòria balear i una graella 

amb la periodització de cada 

període. C.L. 

-Explicar que passa l’any 123 
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a.C. a les illes. C.L. 

Investiga a casa 

Descobrir i investigar 

altres aspectes 

relacionats amb la 

cultura naviforme. 

-Cercar les coordenades del 

jaciment d’Es Figueral de Son 

Real i les coves de Cala Sant 

Vicenç i situar al mapa de 

Mallorca quatre jaciments 

naviforme. C.D.  

-Cercar informació sobre la 

cova d’Es Càrritx a Menorca i 

comparar-la amb les coves de 

Cala Sant Vicenç. C.D. i C.L. 

I per acabar... 

Repassar els 

coneixements adquirits 

durant la visita.  

Valorar i prendre 

consciència sobre el 

patrimoni cultural de 

l’illa. 

 

-Respondre unes afirmacions 

escollint la resposta correcta. 

C.L. 

-Fer un mapa conceptual sobre 

l’època naviforme. A.A. 

-Reflexionar sobre la 

conservació del patrimoni i 

donar algunes idees per a la 

seva conservació. S.I.E.E. i 

C.E.C. 

Glossari 

Adquirir un vocabulari 

específic sobre cultura 

naviforme. 

-Completar un glossari de 

termes del període naviforme. 

A.A. i C.L. 
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itinerari Ses Païsses-Son Real 

  Fig.2
19

 

Objectius Ses Païsses 

Aturada 1: Murada 

Què s’explica? 

 Les característiques de la murada de Ses Païsses. 

 La causa de les construccions de les murades en 

els poblats a finals del talaiòtic. 

Objectius 

 Valorar les construccions de les cultures passades 

a través de les restes que ens queden. 

 Ser conscient de l’esforç  que suposava per a les 

poblacions talaiòtiques construir estructures com la 

murada de Ses Païsses. 

 Entendre per quin motiu els poblats comencen a 

emmurallar-se. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Calcular l’alçada de la murada agafant de 

referència la teva altura. C.M.C.B.C.T. 

 Transportar un poal ple de pedres uns 10 metres.  

 Explicar per què es va construir la murada de Ses 

Païsses tenint en compte el context de l’època. C.L. 

 

                                            

19
 Extreta de: http://www.artehistoria.com/v2/obras/19326.html [Data de consulta 25/05/2016] 

1.Entrada i murada 

2.Talaiot circular 

3.Sala hipòstila 

4.Habitacions de planta 

rectangular 

5.Habitacions de planta 

oval 

 

http://www.artehistoria.com/v2/obras/19326.html
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Aturada 2: Talaiot circular 

Què s’explica? 

 Que són els talaiots i les seves possibles funcions. 

 Quines són les parts d’un talaiot. 

 Com es pensa que es construïen els talaiots. 

 Els problemes de salut que es derivaven dels 

esforços físics. 

Objectius 

 Conèixer que eren els talaiots i quin paper 

desenvolupaven dins la societat talaiòtica. 

 Saber quines són les parts dels talaiots. 

 Entendre com es construïen els edificis turriformes 

d’aquesta època. 

 Ser conscient de l’esforç  que suposava per a les 

construccions talaiòtiques construir estructures com 

un talaiot o realitzar activitats de la vida quotidiana 

com la mòlta de gra.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Esmentar que eren els talaiots i la funció que 

tenien. C.S.C i C.L. 

 Situar les parts dels talaiots en una imatge i 

esmentar quina tipologia de talaiot hi ha al jaciment 

d’Hospitalet Vell. C.L. 

 Ordenar i descriure unes imatges que representen 

el sistema de construcció dels talaiots. C.L. 

 Realitzar un comentari de text sobre les malalties i 

lesions d’aquest període. C.L. 

 Comentari d’imatge sobre les conseqüències de la 

mòlta de gra. C.E.C. 
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Aturada 3: Sala Hipòstila 

Què s’explica? 

 Que és una sala hipòstila 

 Quines característiques té la sala hipòstila de Ses 

Païsses. 

Objectius 

 Conèixer què és una sala hipòstila. 

 Entendre quin paper es pensa que desenvolupava 

la sala hipòstila del poblat de Ses Païsses dins la 

comunitat. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Emplenar una graella amb les característiques, 

restes trobades i funcionalitat de la sala hipòstila de 

Ses Païsses. C.L. 

 

Aturada 4: Habitacions de planta rectangular 

Què s’explica? 

 Que eren les estructures adossades al talaiot i com 

eren les cases en aquesta època. 

 Economia durant aquest període. 

Objectius 

 Aprendre com eren les cases durant el talaiòtic.  

 Distingir quins aliments consumien les poblacions 

talaiòtiques.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Col·locar en una imatge les estructures que hem 

vist al poblat de Ses Païsses i explicar com eren les 

cases talaiòtiques agafant com exemple les 

habitacions de planta rectangular. C.L.  

 Emplenar un text sobre l’alimentació. C.L. 
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Aturada 5: Habitacions de planta oval 

Què s’explica? 

 Que eren les habitacions adossades de planta oval. 

 L’artesania en aquesta època. 

 Qui eren els foners. 

Objectius 

 Saber quins eren els objectes que es fabricaven 

durant el talaiòtic. 

 Comprendre per que la figura del foner va ser 

rellevant.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen  

 Respondre si son verdaderes o falses unes 

afirmacions sobre la producció artesanal. C.L. 

 Comentari de tres texts breus sobre els foners. C.L. 

 Comentari de dues imatges sobre els foners. C.E.C 

 Taller de fona. A.A. i S.I.E.E. i C.E.C.  

 

 

Objectius Son Real 

 Fig.3
20

 

 

 

                                            

20
 Extreta de: http://mallorcatreasure.blogspot.com.es/2016/01/parte-ii-la-necropolis-de-son-

real-la.html [Data de consulta: 25/05/2016] 

1 Entrada 

2 Tombes navetiformes 

3 Tombes circulars 

4 Tombes rectangulars 

 

http://mallorcatreasure.blogspot.com.es/2016/01/parte-ii-la-necropolis-de-son-real-la.html
http://mallorcatreasure.blogspot.com.es/2016/01/parte-ii-la-necropolis-de-son-real-la.html
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Aturada 1: Entrada jaciment 

Què s’explica? 

 Un repàs sobre el món funerari al naviforme i inicis 

del talaiòtic. 

Objectius 

 Ser conscient de les pràctiques funeràries anteriors 

al talaiòtic. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen  

  Realitzar un mapa conceptual sobre els 

enterraments en època naviforme i talaiòtica. A.A. 

 

Aturada 2: Tombes circulars i quadrangulars 

Què s’explica? 

 Les diferents tipologies de tombes que hi ha a Son 

Real. 

 Les característiques de les tombes circulars i 

rectangulars. 

Objectius 

 Ser conscient que en el jaciment de Son Real hi ha 

diversos tipus de tombes corresponent a períodes 

diferents. 

 Saber quines són les característiques del primer 

tipus de tombes.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen  

  Assenyalar a un mapa els diferents tipus de tomes 

del jaciment. C.E.C. 

 Anotar les característiques de les tombes amb 

planta circular i quadrangular. C.L. 
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Aturada 3: Tombes navetiformes 

Què s’explica? 

 Les característiques de les tombes navetiformes. 

 Com eren enterrats els difunts. 

Objectius 

 Conèixer quines són les característiques de les 

tombes navetiformes. 

 Distingir com eren enterrats els difunts en aquest 

període. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen  

  Anotar les característiques de les tombes 

navetiformes. C.L. 

 Comentari d’imatge d’un cadàver de la necròpolis 

de Son Real. C.E.C. 

 

Aturada 4: Tombes rectangulars 

Què s’explica? 

 Les característiques de les tombes rectangulars. 

 Els aixovars funeraris. 

Objectius 

 Conèixer quines són les característiques de les 

darreres tombes que es van construir.  

 Comprendre per que es troben aixovars funeraris 

de procedència estrangera dins les tombes de Son 

Real. 

 Relacionar les pràctiques funeràries d’aquest 

període amb altres posteriors. 

 Conscienciar els alumnes de la importància de 

conservar les restes materials.  

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen  

  Anotar les característiques de les tombes 

rectangulars. C.L. 

 Explicar quins aixovars funeraris s’han trobat a les 

tombes de Son Real i per què n’hi ha que provenen 

de fora. C.L. 
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 Comparar un enterrament egipci amb un 

enterrament d’època talaiòtica. A.A. 

 Raonar per què no s’han d’espoliar les peces 

trobades a un jaciment.  C.E.C. i C.L. 

 

Apartats Objectius 
Activitats i competències 

bàsiques que es treballen 

Abans de 

començar.... Què 

és la cultura 

naviforme i 

talaiòtica? 

Ubicar en l’espai i el 

temps la cultura 

naviforme i  talaiòtica. 

-Assenyalar a un mapa 

d’Espanya el lloc on s’originen 

aquestes cultures. C.E.C. 

-Ubicar la cultura naviforme i 

talaiòtica en l’època històrica 

que correspon. C.L. 

-Emplenar un text sobre la 

prehistòria balear i una graella 

amb la periodització de cada 

període. C.L. 

-Explicar que passa l’any 123 

a.C. a les illes. C.L. 

Investiga a casa 

Descobrir i investigar 

altres aspectes 

relacionats amb la 

cultura talaiòtica. 

-Situar als mapes de Mallorca i 

Menorca una sèrie de poblats 

talaiòtics. C.E.C. i C.D. 

-Cercar informació sobre el 

poblat de Son Catlar 

(Ciutadella) i relacionar-ho amb 

el poblat de Ses Païsses. C.D. 

I per acabar... 

Repassar els 

coneixements adquirits 

durant la visita.  

Valorar i prendre 

consciència sobre el 

-Resoldre un exercici de mots 

encreuats. A.A.  

-Dibuixar un còmic sobre la 

societat talaiòtica C.E.C., A.A. i 

S.I.E.E.  
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patrimoni cultural de 

l’illa. 

 

-Reflexionar sobre la 

conservació del patrimoni i 

donar algunes idees per a la 

seva conservació. S.I.E.E. i 

C.E.C. 

Glossari 

Adquirir un vocabulari 

específic sobre cultura 

talaiòtica. 

-Completar un glossari de 

termes del període talaiòtic. 

A.A. i C.L. 

 

Objectius itinerari Hospitalet Vell 

 Fig.1.
21

 

Aturada 1: Naveta individual 

Què s’explica? 

 Què son les navetes i per a què eren utilitzades. 

 Les tasques que es duien a terme dins les navetes. 

 Els tipus de navetes que hi ha a Mallorca i 

Menorca. 

Objectius 

 Conèixer els habitatges en època naviforme. 

 Saber com es dividia l’espai interior d’una naveta. 

 Distingir les dues tipologies de navetes que podem 

                                            

21
 Imatge extreta del panell del jaciment d’Hospitalet Vell. 

1.Naveta individual 

2.Naveta doble 

3.Recinte rectangular 

4.Talaiot quadrangular 

5.Habitacions adossades 

al talaiot 
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trobar. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es  

Treballen 

 Identificar quin tipus d’habitatges s’utilitzava en 

època naviforme entre diferents imatges 

d’habitatges prehistòrics. C.E.C.  

 Assenyalar les parts d’una naveta a la imatge d’una 

planta d’aquesta estructura.  C.L. 

 Comentar una imatge sobre les tasques que es 

realitzaven dins les navetes. C.E.C 

 Respondre les diferències que hi ha entre una 

naveta d’habitació i una funerària i posar un 

exemple d’aquesta darrera. C.L. 

 

Aturada 2: Naveta doble 

Què s’explica? 

 L’existència de navetes de més d’una habitació. 

 L’economia en època naviforme. 

 L’artesania en època naviforme. 

Objectius 

 Ser conscient de l’existència de navetes de més 

d’una habitació. 

 Saber de què s’alimentaven en aquesta època. 

 Comprendre quins materials es fabricaven durant el 

naviforme. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Dibuixar la planta doble d’Hospitalet Vell i situar el 

lloc de feina, de descans i d’emmagatzemament. 

C.E.C 

 Anomenar els aliments que es consumien en 

aquest període. C.L. 

 Enumerar els materials que es fabricaven en 

aquesta època. C.L.. 

 Escriure una història sobre la vida al poblat de 
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navetes d’Hospitalet Vell.  A.A. i C.L. 

 

Aturada 3: Recinte rectangular 

Què s’explica? 

 Que era i què es pensava que era el recinte 

rectangular. 

 Com eren les cases durant època talaiòtica. 

Objectius 

 Donar valor a la feina dels arqueòlegs en la 

resolució d’hipòtesis.  

 Conèixer com eren les cases durant aquest període 

i comparar-les amb les d’època naviforme. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Explicar quina funció tenia el recinte rectangular i 

per quina raó es va arribar a descobrir. C.L. 

 Descriure com eren les cases talaiòtiques a partir 

d’una representació d’aquesta. C.E.C. 

 Comparar un habitatge talaiòtic amb un de 

naviforme. C.L. 

 

Aturada 4: Talaiot quadrangular 

Què s’explica? 

 Que són els talaiots i les seves possibles funcions. 

 Quines són les parts d’un talaiot. 

 Com es pensa que es construïen els talaiots. 

Objectius 

 Conèixer que eren els talaiots i quin paper 

desenvolupaven dins la societat talaiòtica.  

 Saber quines són les parts dels talaiots. 

 Entendre com es construïen els edificis turriformes 

d’aquesta època. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

 Esmentar que eren els talaiots i la funció que 

tenien. C.S.C. i C.L. 

 Situar les parts dels talaiots en una imatge i 
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treballen esmentar quina tipologia de talaiot hi ha al jaciment 

d’Hospitalet Vell. C.L. 

 Ordenar i descriure unes imatges que representen 

el sistema de construcció dels talaiots. C.L. 

 

Aturada 5: Habitacions adossades al talaiot 

Què s’explica? 

 Quins aliments es consumien durant el talaiòtic. 

 Les eines que es fabricaven durant aquest període. 

 El món funerari d’inicis del talaiòtic. 

Objectius 

 Tenir consciència sobre l’economia talaiòtica. 

 Conèixer l’artesania en època talaiòtica. 

 Comprendre el món funerari als inicis del talaiòtic. 

Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Assenyalar quins aliments es consumien durant el 

talaiòtic. C.L. 

 Anomenar les avantatges i desavantatges de la 

fabricació d’objectes amb ferro. C.L. 

 Comentar per què no es té molta informació sobre 

els enterraments en època talaiòtica. C.L. 

 

Aturada 6: Museu d’Història de Manacor 

Què s’explica? 

 Les peces que s’han trobat al jaciment d’Hospitalet 

Vell i quina funció tenien. 

 

Objectius 

 Valorar les restes trobades al jaciment. 

 Conèixer la funcionalitat d’algunes peces en 

concret. 

 Aprendre com es feia la ceràmica en època 

naviforme i talaiòtica.  
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Activitats i 

competències 

bàsiques que es 

treballen 

 Escriure les característiques i funcionalitat de 

determinades peces del museu. C.L. 

 Esbrinar a través d’una descripció de quin objecte 

es tracta. A.A. 

 Fabricar una representació d’un vas ceràmic amb 

plastilina. C.E.C. i A.A.  

 

Apartats Objectius 
Activitats i competències 

bàsiques que es treballen 

Abans de 

començar... Què 

és la cultura 

naviforme i 

talaiòtica? 

Ubicar en l’espai i el 

temps la cultura 

naviforme i talaiòtica. 

-Assenyalar a un mapa 

d’Espanya el lloc on s’originen 

aquestes cultures. C.E.C.  

-Ubicar la cultura naviforme i 

talaiòtica en l’època històrica 

que correspon. C.L. 

-Emplenar un text sobre la 

prehistòria balear i una graella 

amb la periodització de cada 

període. C.L. 

-Explicar que passa l’any 123 

a.C. a les illes. C.L. 

Investiga a casa 

Descobrir i investigar 

altres aspectes 

relacionats amb les 

cultures naviforme i 

talaiòtica. 

-Cercar informació sobre un 

monument naviforme i un altre 

talaiòtic i omplir una graella. 

C.D. 

-Trobar informació sobre les 

possibles funcions dels talaiots. 

C.D. 

I per acabar... 

Repassar els 

coneixements adquirits 

durant la visita. 

-Dir si son verdaderes o falses 

unes afirmacions sobre el tema. 

C.L. 
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Valorar i prendre 

consciència sobre el 

patrimoni cultural de 

l’illa. 

 

-Completar una graella amb les 

característiques del naviforme i 

del talaiòtic. C.L 

-Reflexionar sobre la 

conservació del patrimoni i 

donar algunes idees per a la 

seva conservació. S.I.E.E. i 

C.E.C. 

Glossari 

Adquirir un vocabulari 

específic sobre cultura 

naviforme i talaiòtica. 

-Completar un glossari de 

termes del naviforme i del 

talaiòtic. A.A. i C.L. 

 

4.3. Després de la sortida 

Un cop finalitzada la sortida, és necessari dur a terme una activitat final amb 

l’objectiu de consolidar tot el que s’ha treballat fins al moment. Aquest darrer 

punt es pot dur a terme de moltes formes, ja sigui amb una prova escrita, la 

realització d’un treball, mitjançant una webquest, fent un trivial, creant un blog, 

etc. L’elecció de l’activitat final, dependrà del criteri del professor i també de les 

característiques del grup. En aquest cas, s’ha proposat la realització d’una 

exposició a classe per grups, quatre o cinc alumnes depenent del nombre total, 

explicant els aspectes més significatius d’allò que han vist a la sortida. S’ha 

decidit que el treball sigui en grup per tal de fomentar la cooperació i el treball 

en equip entre els alumnes, amb la finalitat que s’ajudin mútuament. Aquests 

grups és convenient que siguin realitzats pel professor, per assegurar-se que 

els grups siguin heterogenis. S’ha optat com a activitat final realitzar una 

exposició a classe per què es pensa que és necessari que els alumnes 

aprenguin a expressar les seves idees no només de forma escrita sinó també 

de forma oral. Les competències bàsiques que es treballaran amb la realització 

de l’exposició són la comunicació lingüística, aprendre a aprendre, la 

competència digital i el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.  
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Per a la realització de l’exposició oral, que serà d’uns 5 minuts, se li donarà a 

l’alumnat un guió amb una sèrie d’orientacions amb les que basar-se per a fer 

la presentació. Aquest guió els ajudarà a saber quins temes han de tractar 

durant la seva exposició.  

Els aspectes que la presentació podria contemplar són els següents: 

 Jaciment visitats i al període al qual pertanyen  

 Societat i habitatges d’aquest període 

 Economia i artesania d’aquesta època 

 Món funerari 

 Valoració sobre la visita i aspectes a millorar  

Pel que fa a les activitats d’ampliació es podria realitzar amb els alumnes de 

primer d’ESO un inventari de jaciments d’aquestes dues cultures amb el qual 

podrien augmentar els seus coneixements sobre la prehistòria balear. Per a la 

realització d’aquest inventari es podria donar a l’alumne una fitxa per cada 

jaciment que hauria d’emplenar amb dades sobre aquest, com la seva 

cronologia, ubicació, característiques principals i una fotografia. Aquesta 

activitat esdevindria enriquidora si hi participessin varis alumnes, ja que cada 

un d’ells podria fer dos o tres jaciments diferents i després ajuntar-los.  

En allò referit a l’avaluació de la unitat, aquesta dependrà del criteri de cada 

professor, així com també, decidir si al final de la unitat s’ha de realitzar una 

prova escrita. L’avaluació del treball que s’ha presentat aquí, consta de la 

lectura o la visualització del documental amb la fitxa de preguntes (20%), el 

quadernet d’activitats entregat durant la visita (40%), l’exposició oral (25%) i 

l’actitud tant a classe com a les visites (15%). Per aquesta raó, es pensa, que el 

conjunt d’aquestes activitats podrien esdevenir una encertada avaluació sobre 

la unitat de la cultura naviforme i talaiòtica sense necessitat de realitzar una 

prova escrita. Una altra possibilitat, podria ser explicar tot el tema de la 

prehistòria en conjunt i que l’apartat dedicat a la prehistòria Balear es treballés 

mitjançant aquestes sortides i comptessin com una part de l’examen. Com ja 

hem dit, però, aquest aspecte, serà elecció de cada docent. 
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5. CONCLUSIONS 

Un cop s’ha exposat la proposta realitzada, cal fer balanç sobre els objectius 

que ens vam proposar en un primer moment per comprovar si aquests s’han 

aconseguit.   

Pel que fa a l’objectiu principal, que era utilitzar la sortida didàctica com a 

mètode d’ensenyament per a treballar la cultura naviforme i talaiòtica, ens 

sembla que s’ha aconseguit. Es pensa que mitjançant la visita als jaciments i 

les explicacions donades a cada una de les aturades els alumnes poden 

obtenir un ampli coneixement sobre aquests dos períodes. Amb aquestes 

sortides podran veure de forma física com eren els habitatges d’aquest període, 

els llocs on eren enterrats els membres que morien de la comunitat i, fins i tot, 

contemplar alguns dels objectes que s’han trobat als assentaments. A més de 

la visita, cal tenir en compte, que la realització de les activitats ajudarà a acabar 

de completar les explicacions donades. 

El segon objectiu que ens havíem proposat, consistent en augmentar els 

coneixements sobre la Prehistòria Balear, i més en concret sobre l’illa de 

Mallorca, es pensa que si s’ha assolit. Aquest punt és considera d’especial 

rellevància, pel fet que tots els alumnes haurien de conèixer quina és la història 

de la seva comunitat. Per aquesta raó, amb aquestes sortides es vol fomentar 

el coneixement sobre la prehistòria de les illes, fent especial esment a Mallorca. 

Aquest recurs, també, pot ésser un bona forma de presentar les cultures 

existents a balears als alumnes que siguin de fora. Les sortides als jaciments 

donen l’oportunitat de conèixer no només els jaciments que s’estan visitant, 

sinó també les característiques que, en línies generals, són comunes als altres 

jaciments d’aquest període. Durant la visita es fa menció sobre aspectes 

d’aquestes cultures a Menorca, per tal que els alumnes entenguin que la 

cultura naviforme i talaiòtica no és pròpia només de Mallorca. Alhora, al principi 

del quadernet, els alumnes hauran de fer una activitat amb la qual sabran que, 

mentre a Mallorca i Menorca hi ha aquestes cultures, Eivissa estarà sota òrbita 

púnica. 



52 
 

El tercer objectiu d’aquesta proposta pretenia apropar l’arqueologia als 

alumnes, al igual que amb els altres dos objectius, ens sembla que s’ha 

aconseguit. Amb la visita a jaciments arqueològics podran comprovar quines 

tasques duen a terme els arqueòlegs, ja que podran apreciar la part excavada 

del jaciment on es veuen les estructures i les parts que encara queden per 

excavar i investigar. A més, podran descobrir que són gràcies a les 

excavacions i als objectes trobats en elles que podem dibuixar i deduir com 

eren i com vivien aquestes societats passades. D’aquesta manera quedarà 

eliminada la possible imatge que tenien sobre l’arqueologia i els arqueòlegs, 

basada en la recerca d’objectes valuosos, i comprendran que aquesta és la 

ciència que estudia les restes de les societats passades per tal d’esbrinar com 

eren i com vivien.  

Finalment, el darrer objectiu, tenia la intenció de valorar i preservar el patrimoni 

cultural, creiem que s’ha assolit amb èxit. La sortida als jaciments de l’illa 

permeten als alumnes, primer de tot, conèixer les restes que hi ha al territori on 

viuen, ja que si no coneixen el patrimoni no el podran valorar, i, en segon lloc, 

agafar consciència sobre la necessitat de conservar-lo. Per tal de remarcar la 

importància d’aquest aspecte en els quaderns d’activitats s’ha inclòs una 

pregunta per a que els alumnes reflexionin sobre la conservació del patrimoni i, 

a més, donin una sèrie d’idees per aconseguir-ho.  

En definitiva, pensam que la creació i posada en pràctica d’aquest material 

ajudarà als alumnes a entendre què van ser aquestes cultures i quin paper van 

desenvolupar dins la nostra geografia, a la vegada que coneixen el seu territori. 

Aquest darrer punt els farà veure que la prehistòria no és un període tan llunyà 

com ells pensen sinó que encara està present en el nostre dia a dia. Per totes 

aquestes raons, es considera que aquesta proposta pot esdevenir una oferta 

didàctica adequada i diferent, no tan sols per treballar els continguts de la 

Prehistòria de les Illes Balears, sinó també, per conèixer i valorar el patrimoni 

que ens envolta i que forma part del nostre entorn. 
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8. ANNEXOS 

8.1. Fitxa documental IB3 

1.D’on es pensa que venien els primers pobladors? Com van arribar a les 

nostres illes? 

 

2.Quan neix la cultura naviforme? On? 

 

3. On habitaven els habitants d’aquest període? D’on prové el nom? 

 

4. Quins usos podien tenir les navetes? 

 

5.Com era el comerç en aquesta època? 

 

6.On enterraven els seus difunts els habitants del naviforme? 

 

7.Cerca informació sobre algun jaciment naviforme de Mallorca o Menorca i 

anomena les seves principals característiques, cronologia, les restes que 

s’hagin trobat, etc. A continuació, tens un llistat de recursos que et poden ser 

d’utilitat. 

Recursos 

http://www.talayots.es/ 

http://celiaroca.blogspot.com.es/2006/10/la-cultura-funeraria-en-el-perodo.html 

 

http://www.talayots.es/
http://celiaroca.blogspot.com.es/2006/10/la-cultura-funeraria-en-el-perodo.html
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8.2. Fitxa Balears Abans i Ara: La cultura talaiòtica 

1.Què és la cultura talaiòtica? On sorgeix? 

 

2.Descriu com eren els poblats talaiòtics i anomena els edificis o parts més 

importants. 

 

3.Quina funció creus que tenia la murada que envoltava el poblat? Per què? 

 

4.Quin paper tenia el talaiot de la comunitat? 

 

5.De quina manera la població obtenia els recursos per viure? 

 

6.Creus que les comunitats talaiòtiques eren pacífiques o guerreres? Raona la 

teva resposta. 

 

7.Quin paper creus que tenien les dones i els homes dins la societat talaiòtica? 

 

8.Després d’haver llegit la història dels Tóller i els Múber, fes una valoració 

personal sobre la cultura talaiòtica. 

 

9.Cerca informació sobre algun jaciment talaiòtic de Mallorca o Menorca i 

anomena les seves principals característiques, cronologia, les restes que 

s’hagin trobat, etc. A continuació, tens un llistat de recursos que et poden ser 

d’utilitat. 
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Recursos 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6342.htm 

http://www.descobreixmenorca.com/cultura-talaiotica/ 

http://www.menorcatalayotica.info/portal.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=OIHqifHLK44&index=5&list=PL0GMAPmoo

0t3fSf041239oyhNRMCienaT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6342.htm
http://www.descobreixmenorca.com/cultura-talaiotica/
http://www.menorcatalayotica.info/portal.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=OIHqifHLK44&index=5&list=PL0GMAPmoo0t3fSf041239oyhNRMCienaT
https://www.youtube.com/watch?v=OIHqifHLK44&index=5&list=PL0GMAPmoo0t3fSf041239oyhNRMCienaT


66 
 

8.3. Pluja d’idees sobre la cultura naviforme i talaiòtica 

Què en saps de les següents imatges? 

                

 

   

 

 

 

 

 

 

 Què és cada imatge? Anomena alguna característica de cada una. 

 A quina cultura pertanyen les construccions de les imatges? 

 A quina regió es desenvolupen aquestes cultures? 

 Quines restes ens han deixat avui en dia? En coneixes alguna? 

 

 

 

 

 

Imatge pròpia 

 

Extret de: 

https://www.disfrutamenorca.com/

naveta-des-tudons 

 

 

 

Extret de: 

https://enmenorca.wordpress.c

om/tag/cultura-talaiotica/ 

Extret de 

:http://preparantlesvacanc

es.blogspot.com.es/2006_

07_01_archive.html 

 
Imatge pròpia 
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8.4 Guies professorat i activitats de cada jaciment 



 

  

ES FIGUERAL DE SON 
REAL – COVES CALA 
SANT VICENÇ 
Guia per al professorat 
 
 
 
 
 
 

En aquestes pàgines podreu trobar una ajuda per 
enfrontar el període de la prehistòria mallorquina. 
Amb aquestes explicacions es pretén donar a 
conèixer als alumnes l’època per excel·lència de 
Mallorca i Menorca visitant el poblat de navetes 
d’Es Figueral de Son Real i les coves funeràries de la 
Cala Sant Vicenç, dos referents per aprofundir dins 
el naviforme mallorquí. 
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UBICACIÓ DEL JACIMENT 
 

El jaciment d’Es Figueral de Son Real es troba al terme municipal de Santa Margalida, a 

l’extrem nord oriental de Mallorca. Les coves funeràries es localitzen a la urbanització 

de Cala Sant Vicenç, al municipi de Pollença.  

 

 

COM ARRIBAR-HI? 
 

Per arribar fins Es Figueral és imprescindible fer-ho amb cotxe o autocar ja que es troba situat 

al costat de la carretera de Ca’nPicafort a Artà, en el km 17,7. El vehicle s’ha de deixar a 

l’aparcament de les cases de Son Real. Pel que fa a les coves funeràries, haurem d’anar a la 

urbanització Cala Sant Vicenç ubicada a la carretera que va de Pollença al Port de Pollença. 

ASPECTES POSITIUS A DESTACAR 
 

 Accés públic i gratuït  

 Bon estat de conservació dels jaciments  

Es Figueral de Son Real   

Coves de Cala SantVicenç  

 

 

Font: http://www.zonu.com/fullsize/2010-09-01-12015/Mapa-satelital-de-Isla-Mallorca.html 
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CARACTERÍSTIQUES ES FIGUERAL DE SON REAL1 
 

Període al qual s’ubica Naviforme(2000-1200/1100 a.C.) 

Cronologia jaciment Al voltant del 1100 a.C. finals període naviforme i fins als 850 

a.C. 

Treballs realitzats en el 

jaciment 

Primeres excavacions 1965 per Guillem Rosselló Bordoy i Juan 

Camps Coll. 

Període Naviforme Al jaciment d’Es Figueral de Son Real trobam: 

Naveta excavada al marès:es troba a la part més al nord del 

jaciment. Té bancs correguts als murs i dos tambors de 

columnes en el centre de la seva planta. 

Quatre habitacions: amb planta de ferradura que es troben 

adossades al monument elevat. 

Monument central: es situa al centre del jaciment, en una 

petita elevació. Té estructures adossades a ell, una planta i 

una cambra en forma triangular a la qual s’accedeix a través 

d’un corredor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
Totes les imatges que apareixen a la guia són d’elaboració pròpia 
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CARACTERÍSTIQUES COVES FUNERÀRIES DE CALA SANT VICENÇ 
 

Període al qual s’ubica Naviforme (2000-1200/1100 a.C.) 

Cronologia jaciment Al voltant del 1600 a.C. 

Primeres dades sobre 

el jaciment 

Joan Binimelisa la seva Història de Mallorca, al 1593, parla de 

les coves dient que “denotanhabersidohabitaciones de 

gigantes”. 

Treballs realitzats en el 

jaciment 

Primeres intervencions 1927 WilfredHemp inventaria un total 

de 13 coves (actualment només en queden 7). 

CristòfalVeny classifica les coves en coves simples, d’habitació 

i coves complexes, d’enterrament. 

Període Naviforme Hi ha set coves funeràries, sis de les quals (les que veurem) es 

troben alineades a peu d’un escaló natural. La sèptima cova es 

troba situada a l’altra costat de la carretera, just davant la 

cova número 8. 

Cova número 6:es tracta d’una cova sense vestíbul ni passadís, 

ja que han estat destruïts. Té un pati d’entrada, a l’interior té 

un absis tancat per un nínxol. 

Cova número 7:és una de les millors coves conservades, 

també té un pati d’entrada, una avantcambra i una cambra 

amb un banc i trinxera central i nínxols al absis i als costats. 

Cova número 8: Conserva en el seu interior un banc central i 

dos nínxols laterals i un al absis.  

Cova número 9:té avantcambra i cambra amb un banc lateral i 

tres nínxols. 

Cova número 10: compta amb una planta diferent a les 

anteriors, circular i amb una entrada gran, a la coberta tenia 

un forat que es tancava amb una llosa de tancament. 

Cova número 11: es troba molt destruïda, únicament conserva 

la part del absis. 
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TEMPORITZACIÓ SORTIDA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Trobada a Es Figueral de Son Real 9:00 h. 

• Visita jaciment 9:00-10:00 h. 

• Anada cap a les coves de Cala Sant Vicenç 10:00 h. 

• Berenar a Cala Sant Vicenç 10:30-11:00 h. 

• Visita coves funeràries 11:00-12:30h. 

• Taller aixovars 12:30-13:00 h. 

• Recollida alumnes a Cala Sant Vicenç  13:00 h.  
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ES FIGUERAL DE SON REAL 

ATURADA 1 : NAVETA EXCAVADA DINS EL MARÈS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el jaciment d’Es Figueral de Son Real podem veure quatre habitacions amb planta 

de ferradura, un monument amb doble absis que s’adossen les unes a les altres i es 

troben articulades al voltant d’un monument que s’ubica en el centre del jaciment en 

una petita elevació (Guerrero, Calvo i Gornés, 2006; Garrido i Sastre, 1994). 

L’element principal del naviforme serà la construcció de les navetes, son estructures 

ciclòpies en forma de ferradura allargada i finalitza amb un absis entre apuntat i rodó. 

Aquestes construccions, tenien els murs molt amples, els quals estaven construïts amb 

un doble parament farcit de reble i blocs mitjans a l’interior. L’entrada d’accés a les 

navetes sol venir donada per l’aproximació dels murs en la façana (Calvo i Guerrero, 

2010; Salvà, 2000). 

A la part nord d’Es Figueral de Son Real hi ha una naveta excavada a la roca de marès. 

En el seu interior, més concretament en el centre, té dos tambors de columnes i bancs 

correguts als murs, fet únic a Mallorca. La majoria de les restes trobades en el jaciment 

són d’època talaiòtica. Com podem apreciar, malgrat comparteix característiques amb 

les clàssiques navetes, també té algunes diferències i particularitats. L’accés a l’interior 

d’aquesta naveta i de les altres és més estret en comparació amb les altres 

navetes(Guerrero, Calvo i Gornés, 2006; Garrido i Sastre, 1994). 

Fig.1 Naveta excavada dins el marès. 

El jaciment d’Es Figueral de Son Real és un 

conjunt de construccions d’època naviforme 

final, que van perdurar fins els primers 

moments del talaiòtic, moment en que el 

recinte va ser abandonat. Posteriorment, en 

època musulmana va ser reutilitzat, tal com 

demostren els fragments de ceràmica islàmica 

trobats (Guerrero, Calvo i Gornés, 2006; 

Garrido i Sastre, 1994). 
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Així com el mètode de construcció de les navetes es coneix bé, sobre el sistema de 

coberta de les navetes hi ha molt poques evidències al respecte. Malgrat això, alguns 

jaciments han fet pensar que el sostre d’aquestes es podria realitzar mitjançant troncs 

recolzats sobre els murs i a sobre d’aquests una cobertura vegetal i fang per tal 

d’impermeabilitzar-ho (Calvo i Guerrero, 2010). 

Les funcions de les navetes no eren únicament com a lloc de descans, sinó que dins 

l’espai interior es duien a terme tot un seguit d’activitats, gestió de tasques 

domèstiques, com la realització de peces de vestir, llocs d’emmagatzematge i descans 

amb banquets i altres activitats de caire social i polític amb la resta dels membres de la 

comunitat. (Calvo i Guerrero 2010).  

Les navetes que hi ha a Mallorca i Menorca tenen un ús domèstic, però a Menorca 

també podien tenir una funció funerària per enterrar als membres de la comunitat. 

N’és el cas de la naveta d’Es Tudons a Ciutadella.  Durant el naviforme els 

enterraments es realitzaven dins coves naturals, hipogeus (cavitats subterrànies 

artificials al qual s’accedia a través d’un passadís) i dolmens (Sintes, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

ATURADA 2: MONUMENT ELEVAT 

 

 

 

 

 

En el jaciment d’Es Figueral de Son Real podem apreciar la tendència que sorgeix a 

finals del naviforme, es tracta d’aglomerar les construccions del jaciment al voltant 

d’una estructura de pedra de grans dimensions o d’aspecte “turriforme”. Després 

d’aquests canvis es produirà l’abandonament dels poblats de navetes. Per tant, podem 

observar com Es Figueral de Son Real seria un jaciment situat en l’època de transició 

entre la cultura naviforme i talaiòtica, adoptant característiques d’una i altra cultura. 

Aquesta mateixa característica es pot observar a altres jaciments com el de s’Illot 

(Sureda, 2012). 

Els poblats naviformes solien estar ubicats en zones planes o pendent suau, amb sòls 

fèrtils per a l’agricultura, amb basses d’aigua properes que puguin abastir al poblat i 

propers a la mar. Si ens fixem amb la ubicació d’Es Figueral de Son Real veiem que 

aquestes característiques es compleixen en certa mesura, ja que el jaciment es troba 

damunt una suau pendent però a una zona propera a la mar. Aquest darrer aspecte, 

permetria als habitants dels poblats pescar i recol·lectar marisc, a més a més, de la 

possibilitat d’intercanvis comercials amb altres zones. Degut a la inexistència de 

defenses i a la proximitat de les comunitats veïnes fa pensar que durant el naviforme 

les relacions entre els diferents poblats eren bones. L’alimentació en aquesta època es 

basava pràcticament en agricultura i ramaderia, amb bòvids, suids, ovelles i cabres 

(Salvà, 2000). Des de la localització del monument elevat d’Es Figueral de Son Real els 

habitants tenien un control del territori i dels terrenys cultivats que els rodejaven. 

Fig.2. Monument elevat 

El monument elevat del poblat d’Es 

Figueral de Son Real és el lloc on 

s’articulen la majoria de les restes del 

poblat. Es troba damunt una petita 

elevació, que compta amb una planta 

triangular a la qual s’accedeix a través 

d’un corredor (Guerrero, Calvo i 

Gornés, 2006; Garrido i Sastre, 1994). 
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En aquest període es fabriquen objectes de ceràmica, os, pedra, coure i bronze. La 

ceràmica es feia a mà i després era cuita al foc, podia ser decorada o llisa i eren de 

formes senzilles i de dimensions reduïdes. Amb l’os es feien agulles o botons, els quals 

eren utilitzats en els enterraments. Les puntes de fletxa, els ganivets i els morters es 

feien amb pedra. Finalment, de coure i bronze es feien punxons i braçals, i també 

algun ganivet (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 
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COVES DE CALA SANT VICENÇ 

ATURADA 1: COVA NÚMERO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el període naviforme una de les formes d’enterrament era a coves, ja fossin 

naturals com artificials (hipogeus excavats a la roca). Un dels millors exemples que 

tenim d’aquests enterraments son les coves a Cala Sant Vicenç, on es conserven en un 

estat òptim sis coves d’aquesta època.  

La primera cova, la número 6, té una longitud d’uns 12 m aproximadament,a la seva 

entrada, orientada cap al sud, podem veure que té una porta de formaallargada i 

semblant a un triangle. En el seu interior hi ha les restes d’un pati molt destruït on es 

va trobar un betilo. El betilo, és una pedra polida que va ser trobada fragmentada al 

1967, no es sap la seva funció ni significat degut a la manca d’estudis al respecte 

(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994). 

A la cambra, d’uns 2’60 m d’amplada a la part principal i d’un 1’50 m a la part final, 

podem observar indicis d’una trinxera central, que servia com a passadís, amb una 

longitud màxima d’uns 4’10 m i 0’90 m d’amplada, de poca profunditat. Al final de la 

cambra, situat al absis, hi ha un nínxol de forma circular, els nínxols eren utilitzats per a 

Fig.3. Entrada cova número 6 

Fig.4. Interior cova número 6 

Hem vist que en època naviforme els seus 

habitants vivien en poblats de navetes, on 

desenvolupaven totes les tasques quotidianes, 

però ens falta veure on eren enterrats els 

membres de la comunitat que morien.  
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dipositar els ossos dels difunts un cop s’havien convertit en esquelets  (Rosselló, 

Plantalamor i Murillo, 1994). 

Malgrat no es van trobar restes humanes dins les coves de Cala Sant Vicenç, es sap que 

dins cada una de les coves s’enterrarien els membres que estaven units per vincles de 

parentiu. Aquest fet es podria comparar amb els enterrament d’avui en dia on, per 

exemple, dins un mateix panteó s’enterren els membres d’una mateixa família. Un fet 

a tenir present, és que l’esperança de vida de la gent que vivia durant el naviforme no 

és com avui en dia, la mortalitat infantil era molt alta i la gent moria jove, això es deu a 

vàries raons. En el cas de les dones un fet que té molt a veure és el part, ja que 

comportava molts de riscos, i en els homes, les malalties d’aquella època i els grans 

esforços físics derivats de feixucs treballs eren els responsables (Llull, Micó, Rihuete i 

Risch, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Fig. 5. Betilo trobat a la cova 

número 6. A Cala de Sant Vicenç: 

Una necrópolis de cuevas 

artificiales de tipo mediterráneo 

en Mallorca, per Rosselló, G., 

Plantalamor, Ll., i Murillo, J., 

1994. 

Fig. 6. Perspectiva de la cova número 6. A Cala de 

Sant Vicenç: Una necrópolis de cuevas artificiales de 

tipo mediterráneo en Mallorca, per Rosselló, G., 

Plantalamor, Ll., i Murillo, J., 1994. 
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ATURADA 2: COVA NÚMERO 7 
 

La cova número 7, es una cova amb una entrada en forma quadrangular de petites 

dimensions que et condueix a un corredor de planta rectangular, que mesura 1,90 m 

de llargària i una altura de 1,10 m, on al fons hi ha una porta igual que la principal, que 

et condueix a la cambra funerària de grans dimensions (Rosselló, Plantalamor i Murillo, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

Dins la cambra, de 12,20 m de llargària,  2,50 m d’amplada i 1,90 m d’altura, podem 

diferenciar dues zones, una zona anterior on hi hauria localitzats dos nínxols amb 

forma quadrangular de diferents dimensions. A l’entrada d’aquests nínxols es 

col·locaria una llosa de tancament que estaria subjecta per troncs. L’altra zona seria la 

resta de la cambra, on trobem una trinxera central, de 3,90 m  de llargària i 0,90  

d’amplada, de poca profunditat també, com la de la cova número 6, al costat de la qual 

trobem uns bancs laterals, lloc on es dipositava el cos del difunt rodeja d’ofrenes, amb 

els espais marcats on es col·locarien els cadàvers en posició fetal. A mitjana altura de la 

cambra hi ha una espècie de lleixa que podria ser utilitzada com a lloc per a deixar les 

ofrenes dels morts (Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994; Aramburu-Zabala, Garrido i 

Sastre, 1994). 

 

 

 

 

Fig.7. Entrada cova número 7. Fig.8. Corredor cova número 7. 

Fig.9. Interior cova número 7 
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En el fons de la cambra s’ha documentat una obertura moderna que possiblement 

podria haver estat utilitzat per contrabandistes. Dins aquesta cavitat es van trobar 

botons d’os amb perforació en V que servia per cordar el sudari que cobria el cos del 

difunt (Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el naviforme quan un membre de la comunitat moria s’iniciava tot un procés, 

no era enterrat i prou, sinó que es realitzaven rituals funeraris com per exemple 

ofrenes de menjar i de recipients ceràmics. Es retia culte a la renovació de la vida, la 

fertilitat i la feminitat, i més endavant a éssers sobrenaturals i individus de sexe 

masculí a través d’individus de la comunitat que exercien el paper d’endevins o mags.  

Un aspecte a destacar, es que, els rituals funeraris que s’han documentat a les tombes 

naviformes mostren que durant aquest període no hi ha una desigualtat en les 

relacions socials ni en l’accés a la riquesa (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

El comú en aquest moment és enterrar als difunts en sepulcres col·lectius, on 

s’enterraven membres que tenien relacions de parentesc. Als sepulcres excavats s’han 

trobat una considerable quantitat d’ossos desarticulats mesclats amb varies ofrenes. 

En un d’aquests jaciments, en la cova d’es Càrritx a Menorca s’ha documentat un ritual 

consistent en el tall de flocs de cabells d’alguns dels individus per després introduir-los 

dins recipients petits fets de fusta o banya de bou. Un cop passat el temps, i el mort 

  

Fig. 10. Botons d’os amb perforació 

en V. A Cala de Sant Vicenç: Una 

necrópolis de cuevas artificiales de 

tipo mediterráneo en Mallorca, per 

Rosselló, G., Plantalamor, Ll., i 

Murillo, J., 1994. 

Fig. 11. Perspectiva de la cova número 7. A Cala de 

Sant Vicenç: Una necrópolis de cuevas artificiales de 

tipo mediterráneo en Mallorca, per Rosselló, G., 

Plantalamor, Ll., i Murillo, J., 1994. 
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havia passat a ser un esquelet, se li separava el crani del cos i es col·locava a un altre 

lloc de la cambra funerària (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

A finals d’aquest període es troba una major quantitat d’aixovars funeraris i de major 

qualitat, moltes d’elles peces metàl·liques i d’adornament, com per exemple braçalets, 

torques, agulles, pectorals o grans de collaret (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 16 

ATURADA 3: COVA NÚMERO 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després del corredor ens trobem amb la porta de petites dimensions, a l’interior es 

troba la cambra, de forma rectangular, amb una trinxera central, de 370 m de longitud 

i 0,50 m d’amplada, i al fons del tot, al absis, una cavitat que podria haver estat un 

nínxol inacabat. Al igual que la cova anterior, la cova número 8 té una alçada de 1,90 

m. A un dels laterals hi ha un nínxol de forma ovalada(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Entrada cova número 8 

Fig.13. Interior cova número 8. 

 

La cova número 8, de 12,70 m de longitud, 

presenta la peculiaritat que té el corredor 

de la cambra, de forma rectangular, a cel 

descobert, a diferència de les altres que 

hem vist. Es pensa que tal vegada en època 

naviforme comptava amb una coberta de 

troncs o estava recobert amb lloses 

(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994). 

 

 

Fig. 14.Nínxol cova número 8.  

Fig. 15. Perspectiva de la cova número 8. A Cala de 

Sant Vicenç: Una necrópolis de cuevas artificiales 

de tipo mediterráneo en Mallorca, per Rosselló, G., 

Plantalamor, Ll., i Murillo, J., 1994. 
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ATURADA 4: COVA NÚMERO 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta és la cova número 9, de 12,30 m de longitud, consta d’un corredor, d’uns 

2,70 m de llargària, amb porta d’accés a l’interior de la cambra funerària, d’uns 8 m de 

llargària. La planta d’aquesta cova és de forma allargada i més o manco regular 

delimitada per una trinxera central, molt destruïda i també de poca 

profunditat(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994).  

 

 

 

 

 

A la part final de la cambra es localitzen quatre nínxols de formes i mides diferents, 

que oscil·len entre 1 i 2 m d’amplada, dos ubicats l’un devora l’altra a la part dreta del 

mur, un nínxol a la part esquerra i finalment, un nínxol de major dimensió al 

absis(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994). 

 

 

 

Fig.16. Entrada cova número 9. 

Fig.18. Interior cova número 9. 

Fig.17. Entrada cambra número 9 

Fig.19. Nínxol cova número 9 Fig.20. Nínxol cova número 9 
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La cova número 9 és la més complexa del grup de coves de Cala Sant Vicenç, consta 

d’una trinxera central, que avui en dia es sap que la seva funció era de passadís per a 

poder moure’s per l’interior de la cova. Al igual que les altres coves té els bancs 

correguts a banda i banda de la trinxera, que servien per dipositar el mort a sobre. A 

més, compta amb quatre nínxols, dos a la banda de la dreta, un a la banda esquerra i 

un altre a l’absis, la funció dels quals era albergar els ossos dels morts que ja s’havien 

descompost. D’aquesta manera es podia reutilitzar l’espai per a més enterraments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 21. Perspectiva de la cova número 

9. A Cala de Sant Vicenç: Una 

necrópolis de cuevas artificiales de tipo 

mediterráneo en Mallorca, per 

Rosselló, G., Plantalamor, Ll., i Murillo, 

J., 1994. 
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ATURADA 5 i 6: COVA NÚMERO 10 i 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22. Entrada cova número 10 

Fig.23. Entrada cova número 11 

Les dues darreres coves presenten 

unes característiques diferents a les 

que hem comentat anteriorment. Si 

ens fixem bé amb la cova número 10  

i 11 la primera diferència que podem 

veure es troba en la seva entrada. 

Mentre que la resta de coves tenien 

una entrada de dimensions petites, 

t’has d’acotar per passar, que en la 

majoria de casos et conduïen a un 

corredor abans d’entrar a la cambra 

funerària, en aquesta ocasió podem 

observar que aquestes coves tenen 

una entrada a l’espai interior més 

gran, especialment la cova número 

10 que té una obertura de 

dimensions considerables (Rosselló, 

Plantalamor i Murillo, 1994).  

Una altra diferència es trobaria amb 

la forma de la planta i el seu espai 

interior. La cova número 10, per 

exemple, té una planta circular de 

grans dimensions, mesura uns 7,40 m 

de diàmetre màxim per 6 m de 

diàmetre mínim i la seva altura és de 

2,90 m, té una altura major que les 

anteriors coves. En el seu interior hi 

ha una petita cavitat en un dels 

laterals i un banc corregut (Rosselló, 

Plantalamor i Murillo, 1994).  

 

La cova número 11 té una planta circular  d’uns 

2,75 m aproximadament i una altura d’uns 2,15 

m. S’aprecia que la seva entrada ha estat 

modificada, ubicant dos murs de paret seca, 

construïts en època posterior, degut a la seva 

forma es sap que va tenir un corredor (Rosselló, 

Plantalamor i Murillo, 1994).  

Encara que en un principi Hemp, un important 

investigador que es va ocupar de documentar les 

coves de Cala Sant Vicenç pensés que les coves 

número 10 i 11 eren coves d’habitació, avui en 

dia es sap amb certesa que són coves funeràries 

(Rosselló, Plantalamor i Murillo, 1994).  
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Hem de tenir en compte, que a diferència d’altres llocs funeraris, com per exemple Son 

Real, a les Coves de Cala Sant Vicenç pràcticament no s’han trobat restes humans ni 

objectes que ens puguin donar major informació sobre la gent que va ser enterrada en 

aquest lloc o els seus aixovars funeraris.  Aquest fet es deu a que les coves han estat 

saquejades per espoliadors, per tant, els objectes o cadàvers que hagués en el seu 

interior mai podran ser estudiats. El que sabem respecte al món funerari naviforme ho 

sabem gràcies a jaciments com la cova d’es Càrritx o es Mussol a Menorca.   
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GAUDEIX DEL 

TEU PASSAT!  

                       

VISITA   AL   POBLAT   D’ES 

FIGUERAL   DE   SON   REAL   I   

A LES   COVES   FUNERÀRIES 

DE   CALA    SANT   VICENÇ 
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NOM:____________________________________ 

COGNOMS: _______________________________ 

CURS:____________________________________ 

INSTITUT:__________________________________ 

Hola!! Som en Nevit,  tenc 

vuit anys i visc a Mallorca, us 

demanareu per quina raó vaig 

així vestit, la raó es per què 

estam al 1650 a.C, al període 

conegut com naviforme. 

Voleu saber més sobre la 

meva cultura? 

Font: http://mangemusaafcmanantial.blogspot.com.es/2014/10/la-

prehistoria.html 
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AVUI VISITAREM…. 

Benvinguts a Ca’n Picafort amb la visita d’avui ens endinsarem dins la 

Prehistòria i més concretament dins l’època naviforme mallorquina. En 

primer lloc anirem a Es Figueral de Son Real on veurem com eren els 

habitatges característics d’aquesta època i com vivien els seus habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per finalitzar la visita, anirem al terme municipal de Pollença, on 

coneixerem de primera mà com era el món funerari naviforme amb la 

visita a les coves de Cala Sant Vicenç.  

 

  

 

 

 

 

 

1. cova núm. 6 

2.  cova núm. 7 

3. cova núm. 8 

4. cova núm. 9  

5. cova núm. 10 

6. cova núm. 11 

1 

2 

3 4 

5 

6 

 
Font: Interación y cambio social en las islas Baleares durante el 

Bronce final. Un punto de partida, per Sureda, 2012, p.95. 

1 

2 

1. Naveta excavada dins 

el marès. 

2. Monument elevat. 
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UBICACIÓ EN L’ESPAI I EL TEMPS 

 

                                                                                            

         

                  

 

Ara, assenyala l’època històrica en la que ubiquem aquestes cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara assenyala en el mapa que 

tens a continuació els llocs on es 

va desenvolupar la cultura 

naviforme i talaiòtica. 

Prehistòria E. Antiga E. Medieval E. Moderna E. Contemporània 

Font: https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-

comunidades-autonomas-de-espaa-freemap/fdfa9a09-e91b-4e51-b33f-3dbbcb76cb21 

 

Font: http://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/globe_characters.html 
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QUÈ ÉS LA CULTURA TALAIÒTICA? 

És una cultura que es va desenvolupar a les illes Balears, però no a totes 

les illes, tan sols a _________ i  _________ fa uns 3000 anys. __________ 

en aquests moments està sota òrbita púnica, per aquesta raó tindrà un 

desenvolupament diferent.  

 

Dins la prehistòria mallorquina hi ha dues etapes destacades amb unes 

característiques pròpies, saps quins son? 

 

 2000-1200/1100 a.C. 

 1200/1100-123 a.C 

 

 

-Què passa l’any 123 a.C. a les illes de Mallorca i Menorca que marca 

l’inici del final de l’època talaiòtica? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ES FIGUERAL DE SON REAL 

1. A quina època situem el jaciment d’Es Figueral de Son Real? Per què? 

 

 

 

 

 2. A través d’aquesta imatge comenta quines tasques es duien a terme dins un poblat 

naviforme.  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Com fer un comentari d’imatge? 

1. Descripció i anàlisi. Què veiem a 
la imatge? Descriu el personatges 
que hi ha i l’escena on es 
desenvolupa. 

2.Interpretació i context històric. 
Es tracta d’ubicar la imatge en 
l’espai i el temps i relacionar allò 
que veiem a la imatge amb algun 
dels aspectes que hem treballat a 
classe. 

 

Font:  Imatge poblat naviforme a Guia Menorca Talaiòtica. La prehistòria 

de les illes, per Sintes, 2015, p.62 
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3. Dibuixa la planta de la naveta d’Es Figueral de Son Real.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Situa les parts que conformen una naveta en la planta que tens a sota sobre el 

jaciment d’Hospitalet Vell. Aquestes parts es localitzen a la naveta d’Es Figueral? 

Llar de foc -  entrada – absis – mur – enllosat 

   

 

 

D E 

C 

B 

A 

Font: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGr66KtNfMAhWL1hoKHeZ

wAawQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Farcapatrimoni.blogspot.com%2F2008%2F06%2Fembarcat-visita-arqueolgica-son-forns-

i.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNH2v6XowagjvYaK4jLfU8qlzysYvA&ust=1463241114906216 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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5. La naveta que hi ha a la fotografia té la mateixa funcionalitat que la naveta d’Es 

Figueral de Son Real? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

                    

6. En què es basava la dieta naviforme? Quins eren els principals aliments que es 

consumien? 

 

 

 

 

7. Per què en Es Figueral de Son Real ens trobem les estructures aglomerades entorn 

al monument elevat? Aquesta característica és pròpia de tots els poblats de navetes? 

 

 

https://www.disfrutamenorca.com/naveta-des-tudons 
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8. Fixa’t amb les imatges que tens a sota i comenta quines semblances i quines 

diferències observes entre elles.  

      

 

                    

 

 

 

9. Completa els espais amb les paraules que tens a continuació. 

forns – llisa - os – estany – puntes de fletxa - argila – botons – punxons - reduïdes – 

os - bronze – desgreixant – bronze - mà – pedra -  cuites -  coure – decorada – 

agulles – formes – braçals – ganivets – ceràmica 

-Els objectes que es fabricaven durant el període naviforme estaven fets de 

________, de _________, _________ i d’______.  

-La ceràmica es feia a ______, l’ ___________ es mesclava amb __________ desprès 

les peces eren _________ al foc o dins ________. La ceràmica, normalment de 

________ senzilles i dimensions ____________,  podia ésser ________ o _______ .  

-Per tal d’obtenir __________ es mesclava __________ i ____________. Els objectes 

que es realitzaven amb aquest material eren sobretot ___________ i __________. 

-Les _________________ i _____________ es feien amb pedra.  

-Finalment, l’______ s’utilitzava per a fer estris com ________ i _________. 

 

 Font: http://mu-mode.blogspot.com.es/2014/09/tribus-

de-la-region-del-amazonas.html 

Font: VVAA, La prehistòria de les Illes Balears i el 

jaciment de Son Fornés (Montuïri, Mallorca), per 

Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001, p.18 
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COVES FUNERÀRIES DE CALA SANT VICENÇ 

1. Entra dins la cova nombre 6, fixa’t bé durant uns segons, descriu com és l’interior i 

dibuixa la planta. 

 

 

 

 

 

 

2. Llegeix el text i contesta les preguntes que hi ha a sota:  

“[...] cada cova acollia els membres d’un grup unit en vida per relacions de parentiu. La 

mortalitat infantil era força elevada, de manera que tan sols dues de cada tres criatures 

arribava a l’adolescència. Dones i homes de totes les edats tenien el dret de rebre sepultura, 

amb l’excepció de les criatures mortes en néixer, el destí final de les quals ignoram. 

L’esperança de vida dels homes rondava els 34 anys mentre que la de les dones era 

lleugerament inferior, segurament a causa dels riscs derivats del part”.  

 

 Quina és la idea principal del text? 

 

 

 Per quines raons creus que la mortalitat era tan elevada durant el naviforme? 

Argumenta les teves idees.  

 

 

 

 Per què creus que els nins morts al néixer no eren enterrats al mateix lloc on la 

resta de la comunitat? Raona la teva resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

Font: La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment 

arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca), per Llull, 

Micó, Rihuete i Risch, 2001. 
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3. Quines diferències observes entre aquesta cova i l’anterior? Anomena-les.  

 

 

 

 

 

4. A través d’aquesta imatge explica com es realitzaven els enterraments en època 

naviforme. Esmenta també els rituals que es duien a terme. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Imatge rituals funeraris, a La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment arqueològic de Son Fornés 

(Montuïri, Mallorca) per Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001, p.21. 
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  5.En què consistia el procés de reutilització de l’espai funerari? Com es duia a terme? 

 

 

 

 

6. A continuació tens una imatge de l’interior de la cova número 8. Què és el que 

apareix a la imatge? Per a què s’utilitzava? 

 

 

 

 

 

7. Quins aixovars trobem en època naviforme? Per què creus que els morts 

s’enterraven amb els seus objectes personals? Coneixes alguna altra cultura que 

realitzi pràctiques semblants?.  
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8. Aquí tens la planta de la cova funerària nombre 9 anomena les parts i explica quina 

funció tenia cada una d’elles. 

Bancs correguts – Entrada – Nínxol – Repeus – Trinxera - Corredor 

 

 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

D 

E 

C 

F 

F 

F 

B 
A 

Font: Planta cova número 9 a Mallorca: historia i cultura, per Alzina, Limongi i Vidal,1992 
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9. Aquí tens una imatge de l’interior d’una de les coves d’enterrament, situa les parts 

que has localitzat a la pregunta anterior.  

 

 

 

10. Tenint en compte els enterraments a les coves de Cala Sant Vicenç, penses que hi 

ha alguna semblança entre els enterraments naviformes i els d’avui en dia? Per què? 
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11. Classifica les coves 10 i 11 segons siguin coves senzilles o complexes i, després, 

ubica les altres coves, esmenta quines són les característiques de cadascuna.   

 

Coves senzilles Coves complexes 

Coves número:  Coves número: 

Característiques: Característiques: 

 

 

 

 

12. Per què no s’han trobat gairebé objectes dins les tombes? Que faries tu si un dia et 

trobessis una troballa arqueològica? Raona la teva resposta.  
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TALLER D’AIXOVARS FUNERARI 

Com hem vist en època naviforme els morts eren enterrats amb els seus objectes 

personals. Per aquesta raó, en aquest taller volem que imagineu que s’ha mort un 

membre de la vostra comunitat i l’heu d’enterrar amb el seu aixovar, per això haureu 

de fer vosaltres mateixos les peces que voldreu enterrar amb el difunt.   

Què necessitarem? 

Plastilina, escuradents, cordell, espàtula.  

Quins materials farem? 

Haureu de fer: botons amb forma de V, collars, braçalets i recipients on poder deixar 

les ofrenes. 

Com farem l’aixovar? 

Per a realitzar els botons amb forma de V, haureu de fer bolletes petites que després 

aplanareu amb les mans i a continuació amb l’espàtula haureu de fer la forma amb V. 

Pel que fa als collars ho podeu fer de diferent manera i mida, podeu fer bolles o cubs 

amb la plastilina i després amb l’ escuradents feu un foradet per a passar el cordell. 

Finalment, per a realitzar la ceràmica i els braçalets podeu utilitzar la mateixa tècnica, 

consistent en realitzar una bolla de plastilina i després aplanar-la per poder fer tires. 

Un cop tenim les tires es posen una sobre l’altra. D’aquesta manera podeu fer 

braçalets o els recipients. Per fer el recipient haureu d’allisar la part exterior del vas 

amb l’espàtula. Podeu ajudar-vos amb aquesta imatge: 
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INVESTIGA   A   CASA 

Cerca les coordenades dels jaciments d’Es Figueral i de les coves funeràries de Cala 

Sant Vicenç i després situa’ls al mapa. Afegeix quatre jaciments d’habitatge i quatre 

funeraris d’època naviforme al mapa.  

 

                        

 

 

Cerca informació sobre la cova des Càrritx a Menorca. Quina particularitat té aquest 

jaciment? En que s’assembla a les coves de Cala Sant Vicenç? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/mapa-

politico-mudo-de-las-islas-baleares-anaya/9919f9b0-b668-44c8-b7da-

63500e5b61b9 



 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PER ACABAR... 
Contesta els enunciats que tens a continuació escollint una de les tres opcions que 

tens a sota.  

1. Ciència que estudia les restes materials que ens han deixat les cultures antigues 

per tal de poder esbrinar com eren i com vivien. 

a. Arqueologia 

b. Zoologia 

c. Antropologia 

2. Període anterior a la cultura talaiòtica caracteritzat per viure en construccions en 

forma de nau. 

a. Cultura de les coves 

b. Naviforme 

c. Postalaiòtic 

3. Els habitants d’aquest període vivien a: 

a. Coves  

b. Navetes  

c.  Dolmens  

4. L’economia de l’home naviforme es basava en: 

a. Caça i recol·lecció 

b. Caça i pesca  

c. Caça, recol·lecció, agricultura i ramaderia 

5. Per a què s’utilitzaven sobretot les coves en època naviforme? 

a. Lloc d’habitatge 

b. Lloc d’emmagatzematge 

c. Lloc d’enterrament  
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6. Les coves d’enterrament eren: 

a. Col·lectives 

b. Individuals 

c. Depenia de cada cova. 

7. Les tasques domèstiques que es realitzaven dins les navetes es duien a terme: 

a. A la part final de la naveta, devora l’àbsis 

b. Al principi de la naveta, a l’entrada 

c. A la part de enmig de la naveta, devora la llar de foc. 

8. La ceràmica d’aquest període es feia: 

a. A torn 

b. A mà 

c. A torn i a mà 

9. La tècnica funerària que s’utilitzava era: 

a. Enterrament en urnes 

b. Cremació 

c. Inhumació 

10. La naveta d’Es Tudons es una naveta: 

a. Habitatge 

b. Funerària 

c. Ritual 
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  Realitza un mapa conceptual sobre l’època naviforme, recorda que has d’anomenar 

els apartats relacionats amb la societat, l’habitatge i el món funerari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creus que és important conservar el patrimoni cultural? Per què? Dóna algunes idees 

que consideris que puguin ajudar a mantenir el nostre patrimoni.  
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Aixovar: 

 

Arqueòleg: 

 

Coves artificials: 

 

Hipogeu: 

 

Inhumació: 

 

Jaciment arqueològic: 

 

Naveta: 

 

Ritual: 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARI 



 

  

Ses Païsses – Son Real 
Guia per al professorat 
 
 
 
 
 
 

En aquestes pàgines podreu trobar una ajuda per 
enfrontar el període de la prehistòria mallorquina. 
Amb aquestes explicacions es pretén donar a 
conèixer als alumnes l’època per excel·lència de 
Mallorca i Menorca visitant el poblat de Ses Païsses i 
la necròpolis de Son Real, dos referents per 
aprofundir dins el talaiòtic. 
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UBICACIÓ DEL JACIMENT 
 

El jaciment de Ses Païsses es troba al municipi d’Artà, a prop de la costa nord-oest de 

l’illa. La necròpolis de Son Real es troba al terme municipal de Santa Margalida, a 

l’extrem nord oriental de Mallorca. 

 

 

COM ARRIBAR-HI? 
 

Per arribar fins a Ses Païsses es pot anar a peu, ja que es troba a prop del poble i el camí està 

ben senyalitzat o amb cotxe. Per anar a la necròpolis és imprescindible fer-ho amb cotxe o 

autocar ja que es troba situat al costat de la carretera de Ca’n Picafort a Artà, en el km 17,7. El 

vehicle s’ha de deixar a l’aparcament de les cases de Son Real i anar fins a peu al jaciment, uns 

30 minuts aproximadament.  

 

 

Poblat de Ses Païsses   

Necròpolis de Son Real   

 

 

Font: http://www.zonu.com/fullsize/2010-09-01-12015/Mapa-satelital-de-Isla-Mallorca.html 
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ASPECTES POSITIUS A DESTACAR 
  

 Accés públic i gratuït a la necròpolis de Son Real, a Ses Païsses s’ha de pagar 2€, 

l’entrada te permet fer la visita al poblat i al museu regional d’artà. 

 Molt bona adequació i conservació del jaciment, sobretot Son Real que està un 98% 

excavat i un 90% restaurat.  

 Panells explicatius i amb imatges que recreen l’època, en el cas de Ses Païsses 
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TEMPORITZACIÓ SORTIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trobada a Ses Païsses 9:00 h. 

• Visita jaciment 9:00-10:30 h. 

• Berenar 10:30-11:00 h. 

• Taller de fona 11:00-12:00 h. 

• Anada a Son Real 12:00-12:30 h. 

• Caminar cap al jaciment 12:30-13:00 h. 

• Visita Son Real 13:00-14:00 h.  

• Camí de tornada cap a les cases de Son Real 14:00-14:30 h.  

• Recollida alumnes 14:30 h.  
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CARACTERÍSTIQUES SES PAÏSSES1 
 

Període al qual s’ubica Cultura talaiòtica (1200/1100-123 a.C.) 

Cronologia jaciment Finals del segon mil·lenni fins al 50 d.C. 

Treballs realitzats en el 

jaciment 

Primeres excavacions iniciades l’any 1959 per Giovanni Llilliu. 

A finals de la dècada dels anys 90 el poblat va ser excavat per 

Jordi Hernández-Gasch i Javier Aramburu-Zabala. 

Des de el 2004 les excavacions son a càrrec de Javier 

Aramburu-Zabala.   

Període Talaiot Dins el poblat talaiòtic de Ses Païsses trobem diverses 

estructures d’interès: 

Muralla: construïda entre el 640 i el 540 a.C, de forma 

el·líptica amb una altura màxima de 3,5 m i amb un perímetre 

de 320 m.  

Talaiot circular: talaiot de planta circular amb una altura de 4 

m, té un passadís que condueix a la sala hipòstila. 

Sala Hipòstila: unida al talaiot mitjançant un corredor i una 

porta petita. La seva planta és de forma absidal i en el seu 

interior s’observen 7 pilastres i 3 columnes exemptes.   

Habitacions de planta rectangular: ubicades al sur del talaiot 

circular, una de les habitacions conserva la base de la columna 

central, una llar i una estructura utilitzada per a dipositar les 

olles amb els aliments. L’altra habitació té dues pilastres i una 

llar. 

Habitacions de planta oval: S’observen quatre columnes, 

l’edifici estava enllosat i tenia unes escales que donaven accés 

al pis superior. 

                                                           
1
 Totes les imatges que apareixen a la guia són d’elaboració pròpia 
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CARACTERÍSTIQUES SON REAL 

Període al qual s’ubica Cultura talaiòtica (1200/1100-123 a.C.) 

Cronologia jaciment Al voltant del s.VII a.C. 

Treballs realitzats en el 

jaciment 

Primeres intervencions anys 50 per Bartomeu Enseñat 

L’any 1958 Miquel Tarradell inicia excavacions a la necròpolis 

fins l’any 1969. 

A finals dels noranta i en els anys dos mil es van posar al 

capdavant de les investigacions de Son Real Joan Sanmartí i 

Jordi Hernández-Gasch. 

A partir de l’any 2007 el projecte estava dirigit per Jordi 

Hernández-Gasch i Damià Ramis. 

Des de l’any 2012 es troben al capdavant Jordi Hernández-

Gasch, Margalida Munar i Bernat Burgaya. 

Període Talaiot Dins la necròpolis de Son Real hi ha tres tipologies diferents de 

tombes: 

Tombes circulars o quadrangulars: construïdes després de les 

navetiformes, al voltant dels segles VII i VI a.C. Tenen forma de 

talaiots circulars i quadrangular, eren tombes col·lectives, en 

algunes s’han trobat fins a quinze cadàvers. 

Tombes navetiformes: reben aquest nom per la seva similitud 

amb les navetes, daten del s.V a.C. A algunes d’aquestes 

tombes s’han trobat fins a sis individus junts.   

Tombes rectangulars: són les mes modernes, s. IV-III a.C. fins 

s.I d.C. Aquesta tipologia de tombes va ser utilitzada fins època 

romana ja que s’han trobat cadàvers incinerats. 
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SES PAÏSSES 

ATURADA 1: MURADA  
 

 

 

 

 

 

 

Està construïda amb pedra calcària local i segueix un patró de construcció. Podem 

veure com les pedres exteriors, les que es veuen arribant al poblat, son pedres de 

grans dimensions i planes que han estat molt ben treballades i col·locades. A 

continuació si ens fixem amb les pedres del reble de la murada vegem que es tracten 

de pedres petites col·locades per tapar el buit entre la part interna i externa de la 

murada. Finalment, la part interna conta amb fileres irregulars de petits blocs de pedra 

(Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Murada poblat Ses Païsses 

 

La murada de Ses Païsses, és una 

murada tancada, que delimita un 

espai en forma pseudoelíptica. Es 

tracta de la murada més gran que es 

conserva a Mallorca, amb uns 374 m 

de longitud, una altura màxima de 3,5 

m i 4 m d’amplada. 

 

A la part interna de la murada, a la banda dreta i a 

l’esquerra, podem veure uns escalons que servirien 

per pujar a la part superior de la murada. S’han 

identificat a la muralla tres portes d’accés al poblat 

de Ses Païsses, encara que la millor conservada és la 

porta que tenim aquí, que és la més monumental 

del poblat i encara conserva la seva llinda, que és la 

pedra que es troba horitzontalment sobre les altres 

verticals (Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala, 

2005). 

 

Fig. 2. Escales a la part 

interior de la murada 
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Durant el talaiòtic es produeix un augment demogràfic de la població considerable, un 

desenvolupament tecnològic amb l’ús del bronze i la introducció del ferro, un augment 

dels excedents, fet que provocarà la divisió del treball i un possible augment de la 

conflictivitat entre els membres de diferents comunitats per els recursos. Testimonis 

que evidencien aquests fets son la quantitat d’armes d’atac trobades a tombes com 

Son Real, on es va trobar un individu amb ferides fetes per un instrument tallant que li 

va provocar la mort. En aquest context es van construir les murades entorn als poblats, 

com un element de protecció no només dels seus habitants sinó també dels seus béns 

de consum. La construcció de les murades i els altres edificis com els talaiots 

manifesten l’espai propi d’una comunitat concreta front a les altres comunitats. A més, 

la construcció d’aquests recintes tan monumentals era una forma de mostrar el 

prestigi i el poder de la comunitat, estarien pensades per que fossin un element 

d’ostentació que no pas per desenvolupar una lluita, degut a la manca de fosses o 

torres (Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala,2005). 

Les estructures que conformen el poblat de Ses Païsses no van ser construïdes a la 

vegada. La primera ocupació del poblat es realitza entorn al talaiot circular i les 

estructures que té adossades. Així i tot, a certa distància del nucli del poblat 

s’edificarien les habitacions de planta oval amb caràcter monumental, que 

probablement estaria envoltades per una espècie de tanca i que marcarien els límits 

del poblat. Posteriorment, el poblat va créixer i es va edificar la murada i nous espais 

(Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala,2005).  
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ATURADA 2: TALAIOT CIRCULAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el període talaiòtic l’element innovador principal és el talaiot, estructures en 

forma de torre construïdes amb grans blocs de pedra, com el que tenim a Ses Païsses. 

L’altura que es conserva del talaiot de Ses Païsses és de 4 m i 12,7 m de diàmetre, amb 

una cambra central sense columna, va ser construït al voltant del 1100 a.C. i sembla 

ser l’estructura entorn del qual es va articular el poblat. Una de les particularitats 

d’aquest talaiot és que té dues portes i un passadís al seu interior que el connecta, per 

una banda, amb una sala que no ha estat encara documentada, i per l’altra amb la sala 

hipòstila. A més d’aquestes estructures el talaiot té altres habitacions de planta 

rectangular adossades. En el seu interior es van trobar restes ceràmiques i ossos 

d’animals cremats (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006). 

 

 

 

Aquesta manifestació arquitectònica, com ja sabeu, també es dóna a Menorca, encara 

que hi ha certes diferències entre ambdues illes. Els talaiots a Mallorca tenen la planta 

quadrangular, com Capocorb Vell a Llucmajor o Hospitalet Vell a Manacor, o circular, 

com és el cas per exemple de Son Fornés a Montuïri o, com el de Ses Païsses. En canvi, 

els talaiots  a Menorca, encara que comparteixen característiques amb els mallorquins, 

no sempre segueixen una regularitat geomètrica. A més a més, a Menorca s’han 

La cultura talaiòtica 1200/1100-123 

a.C, és el període que ve després de 

l’època naviforme, en aquests 

moments es continuaran amb certs 

aspectes  de l’etapa anterior, però 

es produiran canvis a nivells 

arquitectònics, socials i amb la 

fabricació d’objectes. 
Fig. 3. Talaiot circular. 

 Fig. 4. Interior talaiot Ses Païsses 
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documentat talaiots de més de 18 m de diàmetre, mentre que a Mallorca no es coneix 

cap talaiot que sobrepassi aquesta amplada (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

La planta del talaiot delimita una cambra interior a la qual s’accedeix a través d’un 

passadís recte, a més, aquesta té una columna, que pot ésser de tipus cilíndrica o 

mediterrània amb la base més estreta i la part superior més ample, al centre composta 

per diversos blocs de pedra superposats que ajuden a suportar el sostre. El sostre 

podia esta compost per una coberta de lloses de pedra, situades damunt el mur i la 

columna, com el d’Hospitalet Vell, o coberta per una aproximació de filades de pedra, 

com el que tenim aquí a Ses Païsses (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001).  

Pel que fa a la seva funcionalitat, avui en dia es coneix que van ser utilitzats per 

tasques de control del territori i vigilància, dutes a terme posant-se damunt el sostre. A 

més, també es pensa que tenien la funció de lloc de reunió de la comunitat . Amb això 

queden descartades les primeres hipòtesis que asseguraven que tenien una funció 

funerària o de residència de cabdills (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). En el cas de Ses 

Païsses, degut a l’estructura del talaiot, esglaonada i amb dues portes d’accés arran del 

sol, fa pensar que no tindria una funció defensiva, per tant, es pensa que podria tenir 

una funció simbòlica i ritual i social (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006). 

Les roques que s’utilitzaven per a la construcció dels talaiots eren de procedència local, 

s’extreien grans blocs de pedra de les pedreres, els quals després eren transportats 

sobre una filera de troncs de fusta mitjançant cordes fetes de fibra vegetals i amb 

l’ajuda d’animals. S’ha investigat quina podia ésser la manera més eficaç per poder 

col·locar totes les pedres dels talaiots i s’ha arribat a la conclusió que la construcció 

d’aquests monuments es devia fer mitjançant la construcció de rampes de terra. 

Aquestes rampes ajudarien a poder col·locar des de la primera a l’última pedra, ja que 

facilitarien l’elevació, un cop edificat el talaiot la terra s’eliminaria. Aquests estudis han 

posat de manifest també que en aquestes construccions tan feixugues es necessitava 

molta mà d’obra durant períodes llargs de temps i fent feina moltes hores al dia. 

Aquestes tasques i d’altres, com per exemple la mòlta de gra, que també requeria 

moltes hores al dia, perjudicaven greument el ossos del cos dels qui les duien a terme 

(Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 
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ATURADA 3: SALA HIPÒSTILA 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sala hipòstila podria haver estat construïda en època talaiòtica i a finals d’aquest 

període sembla ser que s’abandonaria. Aquesta sala compta amb una planta absidal 

que actualment conserva 7 pilastres adossades a les parets i 3 columnes exemptes, 

que es troben separades o aïllades dels murs, que sostindrien una coberta (Aramburu-

Zabala i Riera Campins, 2006). 

Les tasques d’excavació i les restes que s’han trobat en el seu interior fa pensar que la 

funcionalitat de la sala hipòstila aniria relacionada amb alguna activitat on participaria 

tota la comunitat, com per exemple la molta de grà, fet que estaria recolzat per la 

trobada de molins barquiformes (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006).  

Altres troballes que es van documentar dins aquest edifici van ser un banc, un aljub de 

petites dimensions, ceràmica d’ús domèstic que havia estat modelada a mà i algunes 

restes d’aliments com ossos o petxines. Un fet a destacar va ser el descobriment d’un 

cadàver d’un jove de 17 anys que va ser trobat en posició fetal en el sediment que 

cobria l’entrada (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006). 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Interior sala hipóstila. 

Una sala hipòstila es un recinte 

cobert que es troba sostingut per 

columnes. Al poblat de Ses Païsses 

tenim els restes d’una sala 

hipòstila, que com hem dit abans, 

es troba connectada amb el talaiot 

a través d’un corredor  i una porta 

petita. 
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ATURADA 4: HABITACIONS DE PLANTA RECTANGULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unes altres estructures que tenim entorn del talaiot són aquestes habitacions de 

planta rectangular, construïdes durant el talaiòtic final i utilitzades fins al voltant del 

segle IV. A.C. 

La casa 1 conserva, enmig de l’habitació, la base de pedra de la columna central, una 

llar i una estructura que era utilitzada per a dipositar les olles amb les brases, amb la 

finalitat de guardar les brases sobrants per tal de poder reactivar el foc quan fos 

necessari. Les restes que s’han trobat en el seu interior, entre d’altres, són bàsicament 

ceràmica talaiòtica, ibèrica, campaniana i un morter púnic. Segons uns càlculs 

aproximats dins aquesta casa podrien haver viscut unes sis persones aproximadament. 

L’habitació del costat, la número 2, de semblants característiques conta amb dues 

columnes centrals i una llar. En aquest recinte es van trobar restes de ceràmiques i un 

crani humà que presentava un cop fort. Podrien haver viscut en ella un total de nou 

persones (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006; Aramburu-Zabala, Garrido i Sastre, 

1994).   

Els habitatges talaiòtics solien ésser de forma rectangular amb el sostre de troncs 

travats amb fang, el qual era sostingut per una columna. A l’interior hi havia 

estructures fetes de pedra on es guardaven les eines i també hi podia haver bancs 

adossats als murs on poder seure. Dins les cases ens trobem una foganya, la qual 

 

 

Fig. 6. Casa 1 

Fig. 7. Casa 2 
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servia per cuinar els aliments, però també per coure les ceràmiques que es fabricaven. 

Al igual que en les navetes dins les cases talaiòtiques els espais de treball i descans 

estaven ben diferenciats. Una particularitat del talaiòtic final es que molts dels poblats 

estaven envoltats per una gran muralla construïda amb grans blocs de pedra que 

delimitaven un perímetre, com el cas de Ses Païsses (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001).  

Durant aquest període l’economia de la població es basava en la pràctica de 

l’agricultura i la ramaderia, tal i com han deixat constància ossos d’animals domèstics i 

molins per moldre el gra. Es consumien ovelles i cabres, bòvids i porcs. Es consumia 

blat, ordi i lleguminoses, cervesa, vi i un plat preparat amb oli de llentiscle amb arrels i 

mel. Es recol·lectaven productes com glans i figues. Una altra activitat duta a terme és 

la caça de conills i aus, encara que era molt marginal al igual que la pesca, que no es 

practicava gaire. Per tant veiem que tenien una dieta variada, amb carn, cereals i 

productes lactis. (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006). 
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ATURADA 5: HABITACIONS DE PLANTA OVAL  
 

 

 

 

 

 

 

Finalment, dins el poblat de Ses Païsses ens trobem amb altres habitacions que en un 

primer moment sembla que van tenir un ús de caire social encara que no definit, i que 

posteriorment, va adoptar una funcionalitat domèstica amb la construcció d’un dipòsit 

d’aigua de petites dimensions. Una de les habitacions, la que es troba adossada a la 

murada té el seu interior dividit en tres espais separades per murs, l’estança més gran 

té les restes de 5 bases de pilastres i és el lloc on s’han documentat els materials. El sòl 

estava fet de lloses i el sostre de bigues de fusta. Baix el paviment es va trobar un nivell 

d’incendi, on es van localitzar dos cadàvers, morters, ceràmica, molins de mà i restes 

d’animals L’altra edifici, separat del anterior per un carrer, també compta amb tres 

estances, l’interior del qual esta fet amb grans lloses i pedres. En el seu interior també 

s’ha documentat restes de ceràmica (Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006). 

En la producció artesanal d’aquest moment es segueix utilitzant la metal·lúrgia del 

coure i del bronze, amb els quals es realitzen objectes d’adorns personals i de possible 

funció ritual, el ferro per elaborar espases, punyals o javelines i al final del talaiòtic 

apareixerà el plom. Els objectes de ceràmica estan fets a mà, les peces que s’han 

trobat fetes a torn provenen d’altres indrets, fet que evidencia l’augment dels 

contactes comercials. No solia estar decorada i s’utilitzava per emmagatzemar el 

menjar i cuinar-lo i també per ofrenes i actes rituals. Trobem, també, objectes 

realitzats amb ossos d’animals com per exemple punxons i, objectes fets de fusta 

(Aramburu-Zabala i Riera Campins, 2006).  

Al final del període talaiòtic sorgeix a Mallorca i Menorca la figura del  foner, guerrer 

especialitzat en l’art de la fona. El seu armament consistia en una corda amb la qual es 

Fig. 8.  Habitació planta oval 
Fig.9. Habitació de planta oval 
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llançaven els projectils que solien ésser de pedra o de plom. Van seran reclutats, 

primer per els exèrcits cartaginesos per a lluitar contra els seus enemics, grecs i 

romans, i després, quan els cartaginesos són derrotats definitivament, formarien part 

de l’exèrcit romà. Hi ha testimonis que recullen la participació dels foners en conflictes 

bèl·lics com les guerres púniques, la conquesta d’Hispània i la guerra de les Gàl·lies. La 

funció dels foners, que estaven ubicats a primera fila de combat, era la de rompre les 

files enemigues. Aquests mercenaris aprenien a manejar la fona des de petits, es diu 

que les mares col·locaven el berenar dels fills damunt un arbre o lloc elevat i els hi 

donava una fona per a que davallessin el menjar, sols així se’l podrien menjar (Llull, 

Micó, Rihuete i Risch, 2001). 
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SON REAL 

ATURADA 1: ENTRADA I INTRODUCCIÓ 
 

Durant època naviforme els difunts eren enterrats en coves, ja fossin naturals o 

artificials, excavades a la roca. Aquestes darreres que tenen una estructura més 

complexa tenia un corredor d’accés a la cambra i en el seu interior, comptaven amb 

una trinxera central on es col·locava el difunt, que era enterrat mitjançant el ritual 

d’inhumació, consistent en l’enterrament del cadàver, els nínxols als murs de les 

parets, per a dipositar els ossos dels difunts i els bancs correguts per a col·locar les 

ofrenes als morts (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

A més a més, se’ls enterraven amb els seus objectes personals, com braçalets, collars o 

recipients ceràmics entre d’altres. Així i tot, aquests aixovars, en principi, no denotaven 

diferències socials ni de classes entre ells. En el moment d’enterrar el cadàver també 

es realitzaven rituals funeraris com per exemple el tall de flocs de cabells que després 

eren introduïts dins petits envasos (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

Els llocs d’enterrament eren col·lectius, en una mateixa tomba eren enterrats varis 

membres que en vida compartien relacions de parentiu. Per aquesta raó, passat un 

temps en que un difunt era enterrat, i tan sols quedaven les seves restes òssies, es 

separava el crani del cos, que es col·locava a una altre zona de la cambra funerària, i 

s’arraconaven els ossos. D’aquesta manera es podia tornar a aprofitar el lloc per a 

enterrar un altre difunt (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

La necròpolis de Son Real, que conta amb un centenar de tombes, s’ubica dins el 

període talaiòtic final. Del talaiòtic inicial no es coneixen del tot bé les pràctiques 

funeràries que es duien a terme ni els llocs on s’enterraven els cossos dels difunts, 

encara que es sap que se segueixen utilitzant les coves, ja que es tenen molt poques 

dades. Però durant el darrer  període del talaiòtic es torna a tenir constància sobre el 

món funerari, s’aprecia una continuïtat respecte al naviforme però també apareixen 

nous rituals i formes d’enterrament, en part, degut al contacte amb altres llocs de la 

mediterrània.  
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ATURADA 2: TOMBES CIRCULARS I QUADRANGULARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els segles VII i VI a.C. la tipologia de tombes que s’utilitzen son les que tenen la 

planta circular o quadrangular, estructures que recorden als talaiots d’aquestes 

característiques. Les tombes, construïdes de marès, eren individuals o col·lectives, 

podien emmagatzemar molts individus. Els cadàvers eren enterrats amb inhumació i 

dipositats dins la tomba en forma fetal, fermats de mans i peus amb cordes i cintes de 

fibres vegetals i les mans en direcció al cap (Hernández-Gasch, et al, 2005). 

Avui en dia la necròpolis de Son Real és un cúmul de tombes aferrades les unes amb 

les altres sense un ordre concret, fruit de la seva contínua utilització. En un primer 

moment, hi havia menys tombes construïdes i aïllades entre elles, fet que deixava la 

possibilitat de que hi hagués major espai entre elles. Aquest fet, es pot deure perquè 

en un primer moment en aquest tipus de tombes s’enterrarien homes d’edat adulta o 

madura. Alguns d’ells han estat identificats com a possibles guerrers degut a que han 

estat trobats amb el seu armament (punyals, puntes de llança) i fins i tot enterrats amb 

el seu ca, aspecte que li donaria al difunt una posició destacada (Guerrero, Calvo i 

Gornés, 2006). 

 

Fig. 10. Tombes de planta circulars i quadrangulars 

La primera diferència que 

observem en els enterraments 

a Son Real es que no es fan 

dins coves sinó a l’aire lliure. A 

més, un altre element a tenir 

en compte és la diversa 

tipologia de tombes que hi ha 

a la necròpolis, la qual 

representa talaiots i navetes 

en miniatura. 
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ATURADA 3: TOMBES NAVETIFORMES 
 

 

 

 

 

 

 

En l’etapa anterior sembla ser que només uns pocs eren enterrats a Son Real, però en 

el s.V. a.C. i amb l’aparició de les tombes navetiformes es produirà un augment dels 

difunts que s’enterren dins la necròpolis (Hernández-Gasch, et al, 2005). 

Al igual que les tombes de planta circular, les tombes navetiformes també estan fetes 

de marès, encara que tenen una peculiaritat respecte a les anteriors. Aquesta tipologia 

de tombes en el pis rocós de la cambra té dues petites fosses en els extrems i a la part 

superior de la façana unes petites obertures de forma rectangular, que no és sap quina 

és la seva funció (Alzina, Limongi, Vidal, 1992). 

Les excavacions d’aquestes tombes han posat de manifest que dins elles es solia 

enterrar un o dos cadàvers, en posició fetal i col·locats entre les dues fosses amb el cap 

en direcció contrària a l’absis, amb les mans, situades devora el cap, i els peus fermats 

amb cordes i cintes de fibres vegetals. Malgrat aquestes dades a algunes de les tombes 

s’han arribat a trobar fins a sis cadàvers (Alzina, Limongi, Vidal, 1992). 

Els aixovars funeraris que trobem dins el talaiòtic final son molt diversos, des de 

objectes metàl·lics, ceràmica, figuretes d’animals, adornaments personals, com anells 

o braçalets, alguns possibles objectes de funció ritual com tintinàbuls a armes, com 

punyals, espases o puntes de llança. Dins les tombes de Son Real s’han trobat joies i 

armes de bronze i de ferro, com una espasa d’antenes (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 

2001; Aramburu-Zabala, Garrido i Sastre, 1994). 

 

Fig. 11. Tomba navetiforme 

En el s.V. a.C. apareix una nova 

tipologia de tombes a la 

necròpolis de Son Real, es 

tracta de les tombes 

navetiformes, que reben 

aquest nom per la seva 

similitud amb les navetes 

(Hernández-Gasch, et al, 2005). 
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ATURADA 4: TOMBES RECTANGULARS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més dels enterraments en posició fetal a la necròpolis de Son Real s’han 

documentat cadàvers incinerats, enterraments en decúbit supí, recolzats sobre un dels 

costats del cos i s’han trobat cadàvers amb el crani trepanat, pràctica funerària 

consistent en perforar el crani amb un instrument de pedra mentre la persona estava 

viva. Així i tot, s’han documentat individus que han sobreviscut a aquesta pràctica 

(Hernández-Gasch, et al, 2005; Garrido i Sastre, 1994). 

Dins les tombes més modernes, arrel de les excavacions, s’han trobat objectes de 

procedència púnica, com per exemple els collars de pasta vítria, fet que evidencia un 

fort contacte comercial amb altres llocs de la mediterrània en aquests moments 

(Alzina, Limongi, Vidal, 1992). 

En conclusió, sembla que durant la primera fase d’ús de la necròpolis de Son Real 

s’enterrarien persones destacades com guerrers o cabdills, posteriorment, s’enterraria 

també la resta de la població. Aquest jaciment va ser utilitzat fins a època romana, tal i 

com posen de manifest els resultats de les excavacions al jaciment i les restes 

trobades. on s’han trobat cadàvers incinerats dins les tombes més modernes i restes 

d’aquesta època (Hernández-Gasch, et al, 2005; Guerrero, Calvo i Gornés, 2006). 

Fig.12. Tomba rectangular 

Aquesta darrera tipologia de tombes, de planta 

rectangular, és la més moderna que trobem a 

Son Real, daten dels segles IV-III a.C. fins al s.I 

d.C., moment en que les balears ja es troben sota 

òrbita romana. En quant a la seva tècnica 

constructiva, les tombes de la darrera fase 

presenten unes característiques molt inferiors, es 

reutilitzaran trossos de marès i no seran tan 

monumentals. Així i tot, aquesta “inferioritat” en 

la construcció de les tombes rectangulars no es 

veurà reflectit en els objectes trobats en el seu 

interior (Hernández-Gasch, et al, 2005). 
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CONEIX LA CULTURA TALAIÒTICA! 

VISITA AL POBLAT 

TALAIÒTIC DE SES PAÏSSES 

I   A LA NECRÒPOLIS  DE SON 

REAL 
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Hola! 

Benvinguts a la 

Prehistòria, esperem que 

gaudiu d’aquesta visita i 

conegueu un poc més 

sobre la cultura talaiòtica. 

NOM:____________________________________ 

COGNOMS: _______________________________ 

CURS:____________________________________ 

INSTITUT:__________________________________ 

Font: http://weib.caib.es/Recursos/tauler_recursos/gabinetMM/prehistoria.pdf 
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AVUI VISITAREM…. 

Benvinguts!! Avui coneixerem l’època talaiòtica mallorquina i per aconseguir-ho 

anirem a Ses Païsses, on descobrirem com era un autèntic poblat talaiòtic, com vivien 

els seus habitants, de que s’alimentaven i com era la seva societat.  

  

 

 

Després, per concloure la visita, anirem a descobrir el món funerari talaiòtic a la 

Necròpolis de Son Real, on podrem veure un autèntic cementeri talaiòtic i aprendrem 

de quina manera s’enterraven i quins rituals es duien a terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Entrada i murada 

2 Talaiot circular 

3 Sala hipòstila 

4 Habitacions de planta rectangular 

5 Habitacions de planta oval 

 

 

1 Entrada 

2 Tombes navetiformes 

3 Tombes circulars 

4 Tombes rectangulars 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
3 

4 

Font: http://www.artehistoria.com/v2/obras/19326.html 

Font: http://mallorcatreasure.blogspot.com.es/2016/01/parte-ii-

la-necropolis-de-son-real-la.html 
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ABANS DE COMENÇAR…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situa dins l’eix cronològic el temps en que s’ubica el poblat de Ses Païsses i la 

Necròpolis de Son Real.  

 

 

 

Prehistòria Edat Antiga Edat Mitjana Edat Moderna E. Contemporània 

Font: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/cartoon_globe.html 

Font: https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-comunidades-autonomas-de-espaa-

freemap/fdfa9a09-e91b-4e51-b33f-3dbbcb76cb21 

Assenyala en el mapa que tens a continuació 

els llocs on es va desenvolupar la cultura 

naviforme i talaiòtica. 
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QUÈ ÉS LA CULTURA TALAIÒTICA? 

És una cultura que es va desenvolupar a les illes Balears, però no a totes les illes, tan 

sols a _________ i  _________ fa uns 3000 anys. __________ en aquests moments 

està sota òrbita púnica, per aquesta raó tindrà un desenvolupament diferent. 

 

Dins la prehistòria mallorquina hi ha dues etapes destacades amb unes 

característiques pròpies, saps quins son? 

 

 
2000-1200/1100 a.C. 

 
1200/1100-123 a.C 

 

 

-Què passa l’any 123 a.C. a les illes de Mallorca i Menorca que marca l’inici del final de 

l’època talaiòtica? 

____________________________________________________

___________________________________________________ 
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EL  POBLAT  TALAIÒTIC  DE  SES PAÏSSES 

1. Situa’t davant la porta d’entrada del poblat de Ses Païsses, marca a la fotografia el 

lloc on arribes i anota la teva alçada. Quant creus que podia arribar a mesurar 

d’altura la murada?  

 

 

 

 

 

 

2. Agafa el poal de pedres que hi ha al terra, aixequeu i dur-lo cap a la porta del 

poblat (uns 10 metros). Un cop realitzat aquest exercici podràs imaginar quant podia 

costar construir una murada com la de Ses Païsses que té pedres de 2 metres 

d’alçada. Què en penses al respecte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teva alçada: _____________ 

Alçada murada: ____________ 
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3. El Poblat de Ses Païsses té una gran murada que envolta el poblat. Per a que creus 

que els seus habitants van decidir construir una murada? Raona la teva resposta i 

relacioneu amb el context de l’època. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Llegeix el text i contesta les preguntes que tens a continuació:  

“La major part de les malalties i lesions varen tenir com a origen les activitats de la vida 

quotidiana. Són de destacar els problemes articulatoris ocasionats per sobreesforços físics 

i, sobretot, l’abundància de traumatismes i deformacions als ossos dels peus a 

conseqüència de llargues caminades a través de terrenys agrests. Aquest fet es relaciona 

amb la pràctica de la pastura de cabres i ovelles”. 

 Quina és la idea principal del text? 

 

 

 Quines tasques quotidianes podien causar les malalties i lesions que 

s’anomenen al text? 

 

 

 

 

 Després de llegir aquest text, creus que l’esperança de vida podia estar 

condicionada per aquests factors? Raona la teva resposta. 

 

 

 

Font: VVAA, La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment 

arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca).   
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5. A la pregunta anterior hem vist que els feixucs treballs físics que realitzaven les 

poblacions talaiòtiques tenien com a conseqüència greus malalties al cos, però  

aquests no eren els únics treballs que comportaven lesions. Fixa’t amb aquesta 

imatge i esmenta quines conseqüències tenia la mòlta de gra. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Què són els talaiots? Quina es pensa que era la seva funció?  

 

 

 

 

Font: http://biombohistorico.blogspot.com.es/2015/10/las-enfermedades-que-trajo-el-neolitico.html  

 

http://biombohistorico.blogspot.com.es/2015/10/las-enfermedades-que-trajo-el-neolitico.html
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7. Les imatges que tens a sota representen el moment de la construcció d’un talaiot, 

ordena-les i després explica quin treball s’està duent a terme a cada una d’elles. 

 

   

   

    

   

 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Font: Imatges construcción d’un talaiot a La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment arqueològic de Son 

Fornés (Montuïri, Mallorca), per Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001, p.43, 44 i 45. 
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8. Els talaiots podien tenir una base circular o quadrada. Posa les parts dels talaiots a 

les plantes i seccions que tens a continuació i esmenta de quin tipus és el talaiot que 

hi ha a Ses Païsses.  

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Cambra – corredor d’accés – mur exterior – mur interior – columna de tipus mediterrani 

– columna cilíndrica – coberta de lloses – coberta per aproximació de filades 

 

Font: Parts del talaiot a Mallorca: 

Història i Cultura per Alzina, Limongi i 

Vidal, 1992, p.22. 
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9. Respon les preguntes que tens a continuació sobre la fotografia.   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és?__________________________________________________________________ 

Quines característiques té?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quins objectes s’han trobat dins el recinte? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quina funció es pensa que tenia?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10. Situa en aquesta representació del poblat de Ses Païsses els elements 

arquitectònics que hem vist. Descriu com eren les cases en aquest període. 

 

 

     

 

 

11. Completa els espais amb les paraules que tens a continuació. 

 conills - arrels – pesca - ramaderia – figues - mel  – oli - agricultura – vi - molins – blat 

- ossos  – oli – aus. 

Durant aquest període l’economia de la població es basava en la pràctica de la 

___________ i l’_________, es sap per la quantitat d’_______ d’animals domèstics i 

________ que s’han documentat en els assentaments. Per una altra banda, les fonts 

clàssiques parlen de la qualitat del _____ balear i de les ______, per al contrari hi ha un 

desacord sobre la qualitat del ____. Pel que fa a l’___ d’oliva sembla que la producció 

era mínima, sinó nul·la, utilitzaven l’___ de llentiscle i consumien un preparat a base 

d’_____ cuites amb ____. Finalment, s’ha de fer esment de la caça de _______ i 

diverses _____, pel que fa a la _____ aquesta era una activitat secundària.  

 

Passadís o corredor – habitacions de planta oval – talaiot central circular – 

habitacions de planta rectangular – murada – sala hipòstila 

 

Font:http://viagallica.com/baleares/lang_es/ville_arta_-_site_paisses.htm 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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12. Respon si les següents afirmacions són verdaderes o falses i en aquest darrer cas 

assenyala perquè.  

 La població autòctona segueix fent els recipients ceràmics a mà però també en 

fa a torn.  

 

 

 Els objectes dipositats com a aixovars evidenciaran les desigualtats entre la 

població.  

 

 En aquest període disminueixen els contactes comercials, resultat d’això ens 

trobem menor quantitat d’objectes d’altres civilitzacions als jaciments de l’illa. 

 

 

 Son comuns els objectes de vidre, amb els quals es fabricaran collarets i 

penjolls i també petits recipients on, probablement, es guardessin perfums i 

olis d‘ús personal. 

 

 

 Es segueix practicant la metal·lúrgia del coure i del bronze i per primera vegada 

s’utilitza el ferro en l’elaboració de utensilis, i al final del període talaiòtic 

apareixerà el plom.  

 

 

 El bronze és utilitzat majorment per fabricar objectes en forma d’animal, 

d’adorns personals i d’altres amb possible funcionalitat ritual. 

 

 

 Durant aquest període es documenten armes d’atac com espases, punyals o 

javelines, fetes de plom.  
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13. Llegeix els fragments que tens a continuació i respon les preguntes: 

“Las islas Baleares fueron en primer lugar, denominadas Gimnesias, después cuando fueron 

ocupadas por los griegos, ya que sus habitantes atacan a sus adversarios con piedras que 

voltean con la honda, éstos denominaron Balears las islas que ésos habitaban nombre 

derivado que significa: lanzar” 

Servi, Ad Virgil. Georg. I, 309) 

“Y las madres señalaron a sus hijos más pequeños, en ayuno, el arte de tirar; ya que ninguno 

de ellos probará el pan con la boca si antes, con piedra precisa, no acierta un pedazo puesto 

sobre un palo como blanco”. 

Licofrón de Calcis (280 a.C.), Alexandra (versos 633-641) 

“Su equipo de combate consta de tres hondas, una de las cuales llevan en la cabeza, otra en 

la cintura y una tercera en la mano; utilizando esta arma son capaces de arrojar proyectiles 

mayores que los lanzados por otros honderos y con una fuerza tan grande que parece que el 

proyectil ha sido lanzado por una catapulta. Por ello en los ataques a las ciudades son 

capaces de desarmar y derribar a los defensores que se encuentran en las murallas y, si se 

trata de combates en campo abierto, consiguen romper un número enorme de escudos, 

yelmos y toda clase de corazas” 

Diodoro Sículo (siglo I a.C.) 

 

 Segons Servi d’on prové el nom de Balears? 

 

 

 Com aprenien a manejar l’art de la fona els foners? 

 

 

 Quin era el seu armament? 

 

 

 

 

 Quina és la visió que se tenia dels foners? Creus que desenvolupaven un paper 

important en els combats? 
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14. Fixa’t amb les imatges que tens a sota i explica que representa cada una d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________ 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________ 

Font: VVAA, La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment 

arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca).   

Font:http://alfesculturasymonumentos.blogspot.com.es/2015/07/el-

honderoes-foner.html 
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Com hem vist els foners balears van desenvolupar un paper important dins les files de 

l’exèrcit cartaginès i després romà. Els foners eren mercenaris provinents de les illes de 

Mallorca i Menorca especialistes amb el tir de fona. La fona era una arma feta de corda 

o pell que permet llançar objectes a llarga distància. S’agafen les dues cordes pels 

extrems, se li dona voltes per tal que el projectil agafi força i després s’amolla una de 

les cordes per tal de disparar-lo. En aquest taller aprendràs a fer una fona, vols provar 

si tens esperit de foner? 

Què necessitem? 

Arròs, globus, botella, embut, tisores i corda. 

 

Com farem la fona? 

Per a fer la corda de la fona utilitzarem corda de pita, amb la qual farem una espècie 

de tronyella. Per tal de no fer-nos mal quan estiguem provant la nostra fona, el 

projectil que s’utilitzarà seran bolles fetes d’arròs i globus, molts fàcils de fer i útils. A 

continuació teniu una sèrie d’imatges que us seran útils alhora de fer la vostra pròpia 

fona. 

 

 

TALLER DE FONA!! 

 

Font: http://weib.caib.es/Recursos/tauler_recursos/gabinetMM/prehistoria.pdf 
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Material que s’utilitzarà. 

                  

En primer lloc haurem de ficar l’arròs amb un 

embut dins una botella petita. 

             

Acte seguit inflem una mica el globus i 

el posem al coll de la botella, donant-li 

abans un parell de voltes al coll del 

globus per a que es subjecti a la 

botella sense desinflar-se. 

 

              

Un cop tenim el globus ben posat, 

girem la botella per tal que l’arròs 

caigui dins el globus.  

       

Llevam la botella i l’aire al globus i 

tallem el coll del globus. D’aquesta 

manera ens quedarà una espècie de 

bolla amb un forat. 

        

Per tal de tapar aquest forat posarem 

un altre globus. Per assegurar que la 

nostra bolla queda més resistent 

posarem tres o quatre globus amb la 

qual cosa agafarà consistència.  
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Material que s’utilitzarà 1. Mesurar la corda amb el 
metro fins a tenir 1,50 m. 

2. Tallar 6 trossos de 1,50 m. 

1. Dividir els 6 trossos en 
grups de 2 cordes. 

2. Exemple tres grups de 2 
cordes. 

Fer una trunyella amb les 
tres parelles de cordes. 

. 

Quan arribem quasi a la 
meitat aturem i feim dos 
grups de tres cordes. 

Feim dues trunyelles 
independents, aquesta sera 
la part on va el projectil 

 

Feim un tros amb les dues 
trunyelles i aturem. 

Tornem a juntar tots els 
extrems, feim tres grups de 
dues cordes i feim un altra 
pic una trunyella. 

Quan tenim la mateixa 
llargària que la primera 
trunyella feta aturam i 
tornam a fer dos grups de 
tres cordes. 

Feim un tram petit amb les 
dues trunyelles, ja que es la 
part per ficar el dit i el 
fermam. 

Ja tenim la fona! 
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SON REAL 

1. Abans d’iniciar la visita completa el mapa conceptual sobre els enterraments en 

època naviforme. En acabar la visita completa la part d’època talaiòtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A continuació tenim una fotografia aèria de la necròpolis de Son Real. Com s’ha 

dit, dins aquest jaciment podem trobar diverses tipologies de tombes (navetiforme, 

rectangulars i circulars), identifica-les i assenyala-les a la imatge. Fixa’t amb les 

formes de les tombes, quines estructures representen? 

          
Font: http://mallorcatreasure.blogspot.com.es/2016/01/parte-ii-la-necropolis-de-son-real-la.html 

Època Naviforme Època Talaiòtica 

S’enterraven en..... Eren enterrats... 

Els rituals funeraris.... 

S’enterraven en..... Eren enterrats... 

Els rituals funeraris.... 
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3. Completa els quadres amb les característiques de cada una de les tombes de Son 

Real i al quadre del costat dibuixa-les. 

TOMBES CIRCULARS I QUADRANGULARS 

Cronologia:  

Tipus d’enterrament: 

Fins quan s’utilitzen?: 

Característiques: 

 

TOMBES NAVETIFORMES 

Cronologia:  

Tipus d’enterrament: 

Fins quan s’utilitzen?: 

Característiques: 
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TOMBES RECTANGULARS  

Cronologia:  

Tipus d’enterrament: 

Fins quan s’utilitzen?: 

Característiques: 

 

4. Fixa’t amb la fotografia, comenta-la i explica com eren els enterraments en el 

talaiòtic final.  

                                   

 

 

 

 

Font: http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/07/03/sorpresas-milenarias-son-

real/1036421.html 
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5. Quins aixovars funeraris trobem al final de l’època talaiòtica dins les tombes? Hi 

ha alguns objectes que provenen de llocs de fora, a què és degut això? Raona la teva 

resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

6. La imatge que tens a continuació correspon a una tomba egípcia. Quines 

semblances hi veus amb els enterraments en època talaiòtica? 

 

 

 

 

 

 

 

Font: https://domusapientiae.wordpress.com/2010/05/05/las-raices-de-la-cultura-

egipcia/ 
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7. Per què creus que és necessari conservar les restes materials dels jaciments i si 

trobem una peça comunicar-ho i no dur-la a casa? Raona la teva resposta. 
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INVESTIGA A CASA... 
Situa als mapes de Mallorca i Menorca els següents poblats talaiòtics:  

Mallorca 

Antigors (Ses Salines) 

Capocorb Vell (Llucmajor) 

Es Rossells (Felanitx)  

Son Fornés (Montuïri)          

 

 

Menorca 

Son Catlar (Ciutadella) 

Torre d’en Gaumés (Alaior) 

Torrellafuda (Ciutadella) 

Trepucó (Maó) 

 

 

Cerca informació sobre el poblat de Son Catlar a Ciutadella i compara’l amb el de Ses 

Païsses. 

 

 

 

 

 

 

 Font: dels dos mapes: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_localitzaci%C3%B3_mun

icipal_a_les_Illes_Balears.svg 
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I PER A ACABAR.... 
Resol el següent exercici amb les pistes que tens a baix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

      
3 

    

2 
            

             

       
4 

     
5 

     
6 

      

   
7 

         

             

             

             

     
8 

       

V 
E 
R 
T 
I 
C 
A 
L 

1. Material que s’utilitza en 
època talaiòtica i que serveix 
per fer objectes com puntes de 
fletxa o ganivets. 
3. Conjunt d’objectes que es 
dipositaven als enterraments 
als costats dels difunts. 
6. Construcció de caràcter 
defensiu que envolta els 
poblats. 
Dibuixa dins aquestes vinyetes 
un resum de la societat 
talaiòtica 

 

HORITZONTAL 

2. Cementeri de gran extensió on es 
troben monuments fúnebres. 
4. Lloc on habitava la població en 
època talaiòtica. 
5. Mercenari d’origen talaiòtic que va 
participar a les Guerres Púniques.  
7.  Enterrament d’un cadàver. 
8. Construcció prehistòrica 
normalment de forma troncocònica 
construïda amb pedres de grans 
dimensions.  
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Dibuixa a les vinyetes que tens a sota escenes que representin la cultura talaiòtica, 

pots agafar com exemple el poblat de Ses Païsses i la Necròpolis de Son Real. 

  

  

  

 

 

Creus que és important conservar el patrimoni cultural? Per què? Dóna algunes idees 

que consideris que puguin ajudar a mantenir el nostre patrimoni.  
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Aixovar: 

 

Arqueòleg: 

 

Foner: 

 

Jaciment arqueològic: 

 

Incineració: 

 

Inhumació: 

  

Necròpolis: 

 

Murada: 

 

Talaiot: 

 

Trepanació: 

 

GLOSSARI 



 

  

HOSPITALET VELL 
Guia per al professorat 
 
 
 
 
 
 

En aquestes pàgines podreu trobar una ajuda 
per enfrontar el període de la prehistòria 
mallorquina. Amb aquestes explicacions es 
pretén donar a conèixer als alumnes l’època 
per excel·lència de Mallorca i Menorca visitant 
el jaciment d’Hospitalet Vell a Manacor 
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UBICACIÓ DEL JACIMENT 
 

El jaciment d’Hospitalet Vell es troba al terme municipal de Manacor, a l’alçada del 

nucli urbà de cales de Mallorca, a prop de la costa oriental de l’illa.  

 

 

COM ARRIBAR-HI? 
 

Per arribar fins al jaciment és imprescindible fer-ho amb cotxe o autocar ja que es troba situat 

al costat de la carretera que va de Son Macià fins a Cales de Mallorca. Així i tot, la visita s’ha de 

fer peu, per tant el vehicle s’ha de deixar a l’entrada del poblat.  

ASPECTES POSITIUS A DESTACAR 
 

 Accés públic i gratuït. 

 Molt bona adequació i conservació del jaciment, sobretot la part del poblat talaiòtic. 

 Camins delimitats i una plataforma que et permet observar millor el talaiot. 

 Panells explicatius, amb text i imatges que recreen l’època.  

Font: http://www.zonu.com/fullsize/2010-09-01-12015/Mapa-satelital-de-Isla-Mallorca.html 
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TEMPORITZACIÓ SORTIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

• Trobada al jaciment 9:00 h. 

• Visita Hospitalet  Vell 9:00-11:00 h. 

• Berenar 11:00-11:30 h. 

• Anada cap al museu d'Història de Manacor 11:30 h. 

• Visita museu 12:00-12:30 h. 

• Taller ceràmica 12:30-13:00 h. 

• Recollida alumnes al museu d'Història de 
Manacor 13:00 h.  
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CARACTERÍSTIQUES HOSPITALET VELL1 
 

Període al qual 

s’ubica 

Cultura talaiòtica 

Període d’ocupació Naviformefins a època islàmica 

Cronologia cultura 

talaiòtica 

2000-123 a.C. 

Treballs realitzats en 

el jaciment 

Primeres intervencions 1958 per Lluís Pericot. 

Realització de la planimetria del talaiot quadrangular 1973. 

Primeres excavacions 1975 de la mà de Guillem Rosselló 

Bordoy. 

Període Naviforme Hi ha quatre estructures naviformes: 

Naveta 1:avançat estat de destrucció, compta amb una llar de 

foc i una graella oval. 

Naveta 2: estructura molt arrasada amb una orientació diferent 

a la resta de navetes, també compta amb una llar de foc i una 

graella. 

Naveta 3: naveta doble, una d’elles conserva tota la seva planta. 

Naveta 4: naveta amb molt mal estat de conservació, tan sols es 

pot intuir la seva planta. 

*Durant la visita només es farà menció a dues de les quatre navetes (naveta 

1 i 3) degut al seu estat de conservació. 

Període Talaiot Dins el poblat talaiòtic tenim tres estructures d’interès: 

Recinte rectangular: en un principi es pensava que era una 

espècie de murada, avui en dia aquesta hipòtesi s’ha descartat. 

Talaiot: talaiot de planta quadrangular, conserva el pilar i la 

coberta.   

Habitacions adossades al talaiot:habitacions de planta irregular 

construïdes amb posterioritat al talaiot. 

                                                           
1
Totes les imatges que apareixen a la guia són d’elaboració pròpia 

 



 

 6 

ATURADA 1 : NAVETA INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 

L’element principal del naviforme serà la construcció de les navetes, com el cas de la 

naveta 1 d’Hospitalet Vell, la planta de la qual es conserva amb bon estat, té 16,60 m  

de llargada i 7,5 m d’amplada a la façana.L’estat actual del poblat de navetes, que es 

troba en gran mesura arrasat, es podria deure a que es va produir un aprofitament de 

les pedres de les construccions en forma de nau per a la construcció del poblat 

talaiòtic del mateix recinte. (Salvà, 2000). 

Les navetes son estructures ciclòpies en forma de ferradura allargada i finalitza amb un 

absis entre apuntat i rodó. Aquestes construccions, encara que en aquest moment no 

s’apreciï bé, tenien els murs molt amples, els quals estaven construïts amb un doble 

parament farcit de reble i blocs mitjans a l’interior. L’entrada d’accés a les navetes sol 

venir donada per l’aproximació dels murs en la façana. A l’entrada d’aquesta naveta, 

es pot observar aquest fet, a més podem distingir la col·locació de diferents lloses per 

diferenciar la part interior de la part exterior de l’edifici. Hi ha algunes navetes on 

l’entrada es realitza a través de murs transversals, donant la sensació d’un petit 

corredor (Calvo i Guerrero, 2010; Salvà, 2000). 

Així com el mètode de construcció de les navetes es coneix bé, sobre el sistema de 

coberta de les navetes hi ha molt poques evidències al respecte. Malgrat això, alguns 

jaciments han fet pensar que el sostre d’aquestes es podria realitzar mitjançant troncs 

recolzats sobre els murs i a sobre d’aquests una cobertura vegetal i fang per tal 

d’impermeabilitzar-ho (Calvo i Guerrero, 2010). 

Fig. 1. Naveta individual 

La cultura talaiòtica és un període endèmic 

de la prehistòria de les illes de Mallorca i 

Menorca. Així i tot, dins aquesta cultura ens 

trobem diferents períodes. En primer lloc, 

tenim l’època naviforme, ubicada entre el 

2000-1200/1100 a.C. aproximadament, 

amb unes característiques pròpies i 

comunes a ambdues illes.   
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Les funcions de les navetes no eren únicament com a lloc de descans, sinó que dins 

l’espai interior es duien a terme tot un seguit d’activitats, gestió de tasques 

domèstiques, com la realització de peces de vestir, llocs d’emmagatzematge i descans 

amb banquets i altres activitats de caire social i polític amb la resta dels membres de la 

comunitat. (Calvo i Guerrero 2010) En algunes navetes, com la de Closos de Can Gaià a 

Felanitx, s’ha documentat a la part interna de l’habitació restes que indiquen que hi 

havia construït una espècie de golfes. A la part més pròxima a l’entrada de la naveta 

s’han trobat restes com ganivets, punxons, morters de pedra, restes de menjar i 

ceràmica que confirmen que en aquest lloc es realitzaven les tasques quotidianes i 

domèstiques del dia a dia com trossejar animals o processar matèries vegetals.Un 

element important que s’ha de destacar és la llar de foc, que no totes les navetes 

tenien, i que servia per cuinar, coure ceràmica i, en alguns casos per fondre bronze. La 

naveta d’Hospitalet Vell conserva les restes d’una llar de foc de 0,70 per 0,70 m, 

situada al centre de la naveta. Per tant, podem observar que dins les navetes hi ha 

diferents àmbits funcionals (Salvà, 2000 i 2002). 

 

 

 

 

 

 

Les navetes que hi ha a Mallorca i Menorca tenen un ús domèstic, però a Menorca 

també podien tenir una funció funerària per enterrar als membres de la comunitat. 

N’és el cas de la naveta d’Es Tudons a Ciutadella.  Durant el naviforme els 

enterraments es realitzaven dins coves naturals, hipogeus (cavitats subterrànies 

artificials al qual s’accedia a través d’un passadís) i dolmens (Sintes, 2015). 

  

Fig. 2. Llar de foc 

Llar de foc 



 

 8 

ATURADA 2: NAVETA DOBLE 
 

 

 

 

 

Aquesta es la naveta tres d’Hospitalet Vell, a diferència de l’anterior aquesta compta 

amb dues unitats adossades.La naveta geminada té 16,80 m de llargada i 7,20 m 

d’amplada a la façana. L’habitació més gran conserva en bon estat tota la seva planta.  

Els poblats naviformes solien estar ubicats en zones planes o pendent suau, amb sòls 

fèrtils per a l’agricultura, amb basses d’aigua properes que puguin abastir al poblat i, 

com en el cas d’Hospitalet Vell, propers a la mar. Aquest darrer aspecte, permetia 

pescar i recol·lectar marisc i una possibilitat d’intercanvi amb altres zones.Degut a la 

inexistència de defenses i a la proximitat de les comunitats veïnes fa pensar que durant 

el naviforme les relacions entre els diferents poblats eren bones. L’alimentació en 

aquesta època es basava pràcticament en agricultura i ramaderia,amb bòvids, suids, 

ovelles i cabres(Salvà, 2000). 

En aquest període es fabriquen objectes de ceràmica, os, pedra, coure i bronze. La 

ceràmica es feia a mà i després era cuita al foc, podia ser decorada o llisa i eren de 

formes senzilles i de dimensions reduïdes. Amb l’os es feien agulles o botons, els quals 

eren utilitzats en els enterraments. Els ganivets i els morters es feien amb pedra. 

Finalment, de coure i bronze es feien punxons i braçals, i també algun ganivet. Els 

materials que s’han trobat arrel de les excavacions a les navetes d’Hospitalet Vell han 

estat bàsicament tonells de grans dimensions per emmagatzemar els aliments, olles, 

bols i vasos, percutors de pedra i mola, punxons i motllos per a fer estris de metall com 

destrals o puntes de fletxa (Salvà,2000). 

Els habitants d’Hospitalet Vell que morien possiblement eren enterrats a Cala Bota a 

2,1km del poblat, una distància normal entre els poblats i les necròpolis que solia ésser 

del 250 m fins els 2km (Salvà, 2000). 

Fig. 3. Naveta doble 
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ATURADA 3: RECINTE RECTANGULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

El recinte rectangular amb unes mides de 22,30 m de longitud per 12,20 m d’amplada 

es troba a l’entrada del poblat talaiòtic, per aquesta raó, en un primer moment es va 

pensar que aquesta estructura es tractava de la murada que tancava el poblat. 

Aquesta primera hipòtesi, però, va ser descartada amb les primeres excavacions que 

es van dur a terme. (Rosselló, 1983). 

Treballs posteriors durant els anys 80 va fer que es replanteges una altra hipòtesi, en 

un primer moment aquest recinte podria haver tingut la funció de tanca defensiva, 

sense murs de compartiment. Posteriorment, però, aquest espai seria reutilitzat i es 

faria servir com espais domèstics. Podem identificar dues habitacions dins el recinte, 

que van ser construïdes amb materials reaprofitats, l’habitació A i l’habitació B. 

Aquestes estaven organitzades entorn a un pati central que estava a cel obert i en el 

qual hi havia adossat un banc (informació extreta dels panells d’Hospitalet Vell). 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Recinte rectangular 

Aquesta estructura construïda 

amb grans blocs de pedra i de 

grans dimensions, ubicada en el 

jaciment d’Hospitalet Vell a prop 

del poblat talaiòtic, ha estat 

objecte de debats i diverses 

hipòtesis sobre la seva possible 

funcionalitat.  

Fig. 5. Habitació A. Fig. 6. Habitació B. 

 

A B 
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En quant al sostre de les habitacions probablement hauria estat de branques i troncs 

que estaven recolzats damunt la columna central de les habitacions, com la columna 

de l’habitació B.A l’habitació A, al igual que hem vist amb la primera naveta, podem 

veure que conserva la llar de foc.Durant les tasques de neteja i excavació dins aquestes 

habitacions s’han trobat restes de fauna, ceràmica talaiòtica, púnica i romana 

(informació extreta dels panells del jaciment Hospitalet Vell). 

 

 

 

 

 

 

 

Llar de foc 

Columna central 

 

Els habitatges talaiòtics solien ésser de forma rectangular amb el sostre de troncs 

travats amb fang, el qual era sostingut per una columna. A l’interior hi havia 

estructures fetes de pedra on es guardaven les eines i també hi podia haver bancs 

adossats als murs on poder seure. Dins les cases ens trobem una foganya, la qual 

servia per cuinar els aliments. Al igual que en les navetes dins les cases talaiòtiques els 

espais de treball i descans estaven ben diferenciats (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Habitació A. 

 

Fig. 8. Habitació B. 

 

A B 
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ATURADA 4: TALAIOT QUADRANGULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el període talaiòtic l’element innovador principal és el talaiot, estructures en 

forma de torre construïdes amb grans blocs de pedra, com el que tenim a Hospitalet 

Vell. Aquesta manifestació arquitectònica, com ja sabeu, també es dóna a Menorca, 

encara que hi ha certes diferències entre ambdues illes. Els talaiots a Mallorca tenen la 

planta circular, com és el cas per exemple de Son Fornés a Montuïri o Ses Païsses a 

Artà, o quadrangular, com Capocorb Vell a Llucmajor o Hospitalet Vell a Manacor. En 

canvi,els talaiots  a Menorca, encara que comparteixen característiques amb els 

mallorquins, no sempre segueixen una regularitat geomètrica. A més a més, a 

Menorca s’han documentat talaiots de més de 18 m de diàmetre, mentre que a 

Mallorca no es coneix cap talaiot que sobrepassi aquesta amplada (Llull, Micó, Rihuete 

i Risch, 2001). 

La planta del talaiot delimita una cambra interior a la qual s’accedeix a través d’un 

passadís recte, a més, aquesta té una columna, que pot ésser de tipus cilíndrica o 

mediterrània amb la base més estreta i la part superior més ample, al centre composta 

per diversos blocs de pedra superposats que ajuden a suportar el sostre. El sostre 

podia esta compost per una coberta de lloses de pedra, situades damunt el mur i la 

columna, com és el cas del talaiot que tenim a Hospitalet Vell, o coberta per una 

aproximació de filades de pedra(Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001).  

Pel que fa a la seva funcionalitat, avui en dia es coneix que van ser utilitzats per 

tasques de control del territori i vigilància, dutes a terme posant-se damunt el sostre. A 

Fig. 9. Talaiot quadrangular 

 

La cultura talaiòtica 1200/1100-123 

a.C, és el període que ve després de 

l’època naviforme, en aquests 

moments es continuaran amb certs 

aspectes  de l’etapa anterior, però 

es produiran canvis a nivells 

arquitectònics, socials i amb la 

fabricació d’objectes. 
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més a més, també es pensa que tenien la funció de lloc de reunió de la comunitat . 

Amb això queden descartades les primeres hipòtesis que asseguraven que tenien una 

funció funerària o de residència de cabdills (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

Les roques que s’utilitzaven per a la construcció dels talaiots eren de procedència local, 

s’extreien grans blocs de pedra de les pedreres, els quals després eren transportats 

sobre una filera de troncs de fusta mitjançant cordes fetes de fibra vegetals i amb 

l’ajuda d’animals. S’ha investigat quina podia ésser la manera més eficaç per poder 

col·locar totes les pedres dels talaiots i s’ha arribat a la conclusió que la construcció 

d’aquests monuments es devia fer mitjançant la construcció de rampes de terra. 

Aquestes rampes ajudarien a poder col·locar des de la primera a l’última pedra, ja que 

facilitarien l’elevació, un cop edificat el talaiot la terra s’eliminaria. Aquests estudis han 

posat de manifest també que per poder construir un talaiot d’uns 17 m de diàmetre i 

3,5 m d’altura, com el de Son Fornés, es degué necessitar de almenys cinquanta 

individus durant dos mesos de jornades de més de 12 hores al dia(Llull, Micó, Rihuete i 

Risch, 2001). 
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ATURADA 5: HABITACIONS ADOSSADES AL TALAIOT 
 

 

 

 

 

 

Al voltant del talaiot hi ha una sèrie d’habitacions de planta irregular que haurien 

format part d’una gran sala hipòstila composta per columnes monolítiques. Segons els 

resultats de les excavacions aquestes habitacions haurien estat abandonades cap al s. 

II a.C., encara que segles després van formar part d’un dels primers assentaments 

andalusins de Mallorca així com ho corroboren restes de ceràmica d’època califal del 

s.X. trobades en aquest espai (informació del jaciment Hospitalet Vell). 

Durant l’època talaiòtica la dieta de la població es basava en la cria de bestiar, així com 

també la collita de vegetals silvestres. Els aliments que es consumien en aquesta època 

eren sobretot ovelles i cabres, cereals i, en menor mesura, peix. Pel que fa a l’artesania 

es fabricaven armes i instruments de bronze com braçalets, puntes de llança o 

ganivets, recipients de ceràmica i altres objectes amb les restes ósses dels 

animals.Durant el talaiòtic, a més d’utilitzar el bronze, es començarà a utilitzar el ferro 

per a la fabricació d’objectes, un material més resistent però més difícil de treballar. A 

diferència de l’època anterior, durant el talaiòtic es comencen a veure signes de 

possibles conflictes entre les diferents comunitats com la presència d’armes o que 

algunes parts dels poblats estiguessin fortificades (Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001). 

Finalment, pel que fa al món funerari no es té informació sobre les pràctiques 

funeràries que es realitzaven a Mallorca, probablement per que els individus eren 

enterrats fora del poblat, a dins coves i per ventura a l’aire lliure, no deixant rastre 

(Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001; Sintes, 2015). 

 

Fig. 10. Habitacions adossades al talaiot 

 

Fig. 11. Habitacions adossades al talaiot 
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ATURADA 6: MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

El museu compta amb una sèrie d’exposicions permanents, començant per la de 

Prehistòria, on es troben exposades les restes que s’han trobat a les excavacions al 

jaciment d’Hospitalet Vell, la sala  d’època romana, la d’antiguitat tardana amb peces i 

mosaics de la Basílica paleocristiana de Son Peretó o la sala dedicada a època medieval 

islàmica.   

Dins la sala de Prehistòria la majoria de peces exposades son les que s’han trobat al 

jaciment d’Hospitalet, però també hi ha altres materials d’altres indrets. De l’època 

naviforme tenim restes com per exemple olles per a cuinar aliments, vasos o motlles 

de fundició per a fabricar puntes de fletxa i altres estris.  

 

  

  

D’època talaiòtica podem destacar les gerretes, tasses i copes crestades, els collars 

ebusitans de pasta vítria fruit dels contactes comercials, ganivets, puntes de llança, 

anells i braçalets.  

 

 

 

Fig. 12. Museu d’Història de Manacor. 

L’any 1985 i després de tasques 

de rehabilitació s’instal·là el 

Museu d’Història de Manacor a 

la Torre dels Enagistes. Aquest 

museuestà dedicat a la història 

del municipi i de la comarca de 

Llevant.  

Fig. 13. Olla de ceràmica. Fig. 14.Vas de ceràmica. Fig. 15. Motllo de metall. 

Fig. 16.Collar de pasta vítria 

Fig. 17. Punta de llança. 
Fig. 18. Braçalets de ferro. 
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 CULTURA TALAIÒTICA  NAVIFORME 

            

           

 

 

VISITA AL JACIMENT D’HOSPITALET VELL I 
AL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR 

      D           

      E         P          M 

      S         R           A 

      C         E            L 

      O        H            L 

      B         I             O 

      R         S            R 

       E         T            Q 

       I          Ò           U 

      X          R           I 

                   I           N 

      L          A           A 

      A 

Font: https://www.youtube.com/watch?v=aN_vUS9YSFQ 

Font: http://www.culturalpalma.com/ca/museus/museo-de-historia-de-manacortorre-dels-enagistes-manacor-

mallorca/ 

http://www.apropmallorca.com/ca/T

ORRE-DELS-ENAGISTES-MUSEU-D-

HISTORIA 
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Uep! Benvinguts a ca 

nostra, si vols saber una 

mica més sobre la vida a 

Hospitalet Vell queda’t 

amb nosaltres. 

NOM: ______________________________________ 

COGNOMS: _________________________________ 

CURS: ______________________________________ 

INSTITUT: ___________________________________ 

Font: http://tirondeojeras.blogspot.com.es/2010/11/mas-del-museo.html 

http://tirondeojeras.blogspot.com.es/2010/11/mas-del-museo.html
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AVUI VISITAREM…. 

Estam al terme municipal de Manacor, en primer lloc visitarem el poblat 

talaiòtic d’Hospitalet Vell per conèixer el període naviforme i talaiòtic de 

primera mà, com vivien els habitants d’aquesta època, com eren els poblats i de 

que s’alimentaven.  

 

Després, anirem al Museu d’Història de Manacor per veure algunes de les 

restes que s’han trobat al jaciment i per seguir treballant aquestes èpoques. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1.Naveta individual 

2.Naveta doble 

3.Recinte rectangular 

4.Talaiot quadrangular 

5. Habitacions 

adossades al talaiot 

Font: http://www.escapadarural.com/que-hacer/manacor/que-ver 
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AABANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANS DE COMENÇAR… 

 

                

 

Ara, assenyala l’època històrica en la que ubiquem aquestes cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assenyala en el mapa que tens a 

continuació els llocs on es va 

desenvolupar la cultura naviforme i 

talaiòtica. 

Prehistòria Edat Antiga Edat Mitjana Edat Moderna E. Contemporània 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/hemisferio.html 

Font: https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-comunidades-autonomas-de-espaa-

freemap/fdfa9a09-e91b-4e51-b33f-3dbbcb76cb21 
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QUÈ ÉS LA CULTURA NAVIFORME I 

TALAIÒTICA? 

És una cultura que es va desenvolupar a les illes Balears, però no a totes les 

illes, tan sols a _________ i  _________ fa uns 3000 anys. __________ en 

aquests moments està sota òrbita púnica, per aquesta raó tindrà un 

desenvolupament diferent. 

Dins la prehistòria mallorquina hi ha dues etapes destacades amb unes 

característiques pròpies, saps quins son? 

 

 2000-1200/1100 a.C. 

 1200/1100-123 a.C 

 

 

-Què passa l’any 123 a.C. a les illes de Mallorca i Menorca que marca l’inici 

del final de l’època talaiòtica? 

____________________________________________________

___________________________________________________ 
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ÈPOCA NAVIFORME 

1. A continuació hi ha una sèrie d’habitatges domèstics, quin d’aquests és el 

que s’utilitzava en època naviforme? 

        

 

    

 

2.Quina diferència hi ha entre una naveta d’habitació i una funerària? 

Coneixes alguna naveta funerària?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 
4 

Font: Imatge panell jaciment Hospitalet Vell 

 

Font: https://www.youtube.com/watch?v=-GieWb6i-fs 

http://www.empordaturisme.com/es/Atractius/MEGALITIC

/DOLMEN_DE_LA_CREU_DE_COBERTELLA-331.htm 

 

2 

Font: http://paleorama.es/blog/como-construir-una-

cabana-prehistorica/ 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aquesta imatge és la planta de la naveta individual, identifica cada una de 

les parts i situa-les. 

     Llar de foc -  entrada – absis – mur – enllosat 

 

 

 

4.Fixa’t en la imatge que tens a continuació i seguint els passos que tens al 

costat comenta l’escena que es representa.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E 
C 

B 

A 

 

Font: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGr66KtNfMAhWL1hoKHeZwAawQjB0IB

g&url=http%3A%2F%2Farcapatrimoni.blogspot.com%2F2008%2F06%2Fembarcat-visita-arqueolgica-son-forns-

i.html&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNH2v6XowagjvYaK4jLfU8qlzysYvA&ust=1463241114906216 

A.  

B. 

C.  

D.  

E.  

 

Com fer un comentari d’imatge? 

1.Descripció i anàlisi. Què veiem a la imatge? 
Descriu els personatges que hi ha i l’escena on 
es desenvolupa. 

2.Interpretació i context històric. Es tracta 
d’ubicar la imatge en l’espai i el temps i 
relacionar allò que veiem a la imatge amb 
algun dels aspectes que hem treballat a 
classe.  Font: imatge panell jaciment Hospitalet Vell 
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5. Dibuixa la planta de la naveta 2 indicant les tasques que es realitzaven (lloc 

de feina, de descans i d’emmagatzemament).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Explica quins aliments es consumien en aquesta època. Es continuen 

consumint avui en dia?  
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7. Quins tipus de materials s’utilitzaven en aquesta època i per a què? A 

continuació, anomena quatre materials que utilitzem avui en dia i que ells 

desconeixien.  

 

 

 

 

8. Imagina que vius en aquesta època al poblat de navetes d’Hospitalet Vell, 

explica com seria i quines tasques es durien a terme. Pots ajudar-te utilitzant 

les paraules que tens a continuació:  

  Naveta  -  Caça  -   Ceràmica   -   Pedra   -    Enterrament  -  Societat 
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CULTURA TALAIÒTICA 

1.Què és pensava que era el recinte rectangular d’Hospitalet Vell en un 

primer moment? Com es va descobrir? 

 

  

 

2.Observant aquesta imatge explica com eren les cases talaiòtiques i la 

societat, com vivien, quines tasques es duien a terme. etc. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Interior casa talaiòtica a La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment arqueològic de 

Son Fornés Montuïri, Mallorca), per Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001, p.50. 
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  3. Compara els habitatges domèstics d’època talaiòtica amb els d’època 

naviforme, omplint aquesta graella. 

Època Naviforme Època Talaiòtica 

Habitatge: Habitatge: 

Material de construcció: Material de construcció: 

Distribució espacial: Distribució espacial:  

 

 

4.Què són els talaiots? Quina es pensa que era la seva funció?  
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  5. Les imatges que tens a sota representen el moment de la construcció d’un 

talaiot, ordena-les i després explica quin treball s’està duent a terme a cada 

una d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Font: Imatges construcció d’un talaiot a La prehistòria de les Illes Balears i el jaciment 

arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca), per Llull, Micó, Rihuete i Risch, 2001, 

p.43,44 i 45. 
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  6. Els talaiots podien tenir una base circular o quadrada. Posa les parts dels 

talaiots a les plantes i seccions que tens a continuació i esmenta de quin tipus és el 

talaiot que hi ha a Ses Païsses.  

 

 

                          

 

 

7. Assenyala quins aliments dels que tens a continuació es consumien en 

època talaiòtica. 

 

 

 

 

 

Cambra – corredor d’accés – mur exterior -  mur interior – columna de tipus mediterrani 

– columna cilíndrica – coberta de lloses – coberta per aproximació de filades 

Font: Parts d’un talaiot a Mallorca: 

Història i cultura per Alzina, Limongi i 

Vidal,1992, p.22 

CABRA XOCOLATA OVELLA PEIX TOMÀTIGUES PORC 

CEREALS PATATES FRUITS SILVESTRES 
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8. Quin material important s’utilitza per a la fabricació d’objectes en aquest 

moment que en època naviforme no existia? Quines avantatges i 

desavantatges té respecte al coure? Com es fabricaven els estris?  

 

 

 

 

 

 

 

9. Per quina raó no es sap gaire cosa sobre els enterraments en època 

talaiòtica? 
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ANEM AL MUSEU! 

 

 

1. A continuació hi ha una sèrie de fotografies de peces que pots veure a la 

sala dedicada a l’època de la Prehistòria. Observa les imatges amb 

deteniment i respon a les preguntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què soc?.................................... 

................................................... 

De quin material estic fet?......... 

................................................... 

Per a què serveixo? ................... 

................................................... 

Quina importància tenc? ................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Avui en dia encara estic en ús?......................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Benvinguts al Museu d’Història de Manacor, aquí 

podreu veure exposades algunes de les peces 

trobades al jaciment d’Hospitalet Vell sobre la 

cultura talaiòtica. Anem a conèixer-les! 

Font: http://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/children-dialogue-ilustraciones-libres-de-derechos/165625296 

 

http://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/children-dialogue-ilustraciones-libres-de-derechos/165625296
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Què soc? ............................................................ 

De quin material estic fet?................................ 

.......................................................................... 

Per a què serveixo?........................................... 

........................................................................... 

Quina importància tenc?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avui en dia encara estic en ús?……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Què soc?.................................................. 

De quin material estic fet?....................... 

……………………………………………………………. 

 
Per a què serveixo?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Quina importància tenc?............................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Avui en dia encara estic en ús? ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Qui soc? 

2. Aquí tens la descripció de tres de les peces exposades, sabries dir de 

quina es tracta llegint la seva descripció? 

 

 

 

 

 

 

Solució: 

 

 

 

 

 

Solució: 

 

 

 

 

 

Solució: 

 

 

 

 

? 
“Soc un objectemolt fort i resistent, estic fet 

de pedra. No soc molt gran però si molt útil , 

ja que serveixo per elaborar altres estris  que 

son beneficiosos per a la caça i altres tasques 

domèstiques. Posen el material a sobre meu 

en forma líquida i el deixen reposar per que 

refredi, un cop refredat apareix la nova eina”. 

? 
 

? 
 

“Soc un objecte fet d’un material molt comú 

en època naviforme. Soc de grans dimensions 

i serveixo per emmagatzemar i conservar els 

aliments per tal que no es facin malbé, com 

per exemple el gra”. 

“Soc un objecte de ferro, ni gran ni petit. 

Tenc forma cilíndrica i estic compost per 

diversos  anells superposats l’un damunt 

l’altre. La meva funció es bàsicament 

decorativa, me poden utilitzar tant homes 

com dones”. 
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Com ja saps el material fabricat més comú de l’època naviforme és la ceràmica, 

amb ella es podien fabricar utensilis útils per a les tasques domèstiques, com 

per exemple olles o vasos. En aquest taller recrearem un vas ceràmic utilitzant 

la tècnica que s’utilitzava en època naviforme i talaiòtica.  

Que necessitarem? 

Plastilina, que s’utilitzarà com si fos argila i escuradents per a fer la decoració. 

Com farem la nostra peça? 

 

 

Si no et queda clar amb l’explicació, et pots ajudar mirant aquestes imatges. 

             

 

 

 

 

 

TALLER DE  

 

 

Aquí teniu la peça que s’ha seleccionat per a la 

recreació. En primer lloc haureu de fer una 

bolla de plastilina i després aplanar-la per 

poder fer tires. Després s’arrodonien les tires i 

es posaven una sobre l’altra. Finalment, amb un 

pedaç o espàtula alliseu la part exterior del vas. 

Font: http://www.revistaceramica.com.ar/41/ceramica.html 

 

http://www.revistaceramica.com.ar/41/ceramica.html
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INVESTIGA   A  CASA.... 

Cerca informació sobre dos monuments prehistòrics balears (un d’època 

naviforme i altre d’època talaiòtica)  a http://www.talayots.es i altres planes 

webs i fes una breu descripció.  

Nom i cronologia: 

Ubicació: 

Descripció del monument: 

 

Nom i cronologia: 

Ubicació: 

Descripció del monument: 

 

Cerca informació sobre les diferents possibles funcions del talaiot i explica-

les. En la teva opinió, quina creus que és la més encertada? Raona la teva 

resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talayots.es/
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I  PER  ACABAR.... 

Finalment, per saber si aquesta visita t’ha ajudat a entendre millor la cultura 

talaiòtica digués si les següents afirmacions són verdaderes o falses i en 

aquest darrer cas assenyala perquè. 

-El jaciment arqueològic d’Hospitalet Vell només té restes d’època talaiòtica. 

 

-En el naviforme la societat era nòmada, s’alimentaven únicament de la caça i 

recol·lecció i vivien a cabanes fetes de fusta. 

 

-En època talaiòtica apareix el talaiot que podria servir com a lloc de vigilància o de 

reunió de la comunitat. 

 

-Durant el naviforme i el talaiòtic es feien objectes i estris de ceràmica i de ferro. 

 

-Les societats talaiòtiques tenien contactes comercials amb altres comunitats com 

per exemple la púnica. 

 

-L’any 123 a.C les Balears seran conquerides pels romans i la cultura talaiòtica 

desapareixerà de forma immediata.  
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Com a mode de conclusió omple aquesta graella sobre les característiques 

del naviforme i el període talaiòtic. 

Naviforme Talaiòtic 

Cronologia: Cronologia: 

Hàbitat: Hàbitat: 

Economia: Economia: 

Societat: Societat: 

Món funerari: Món funerari: 

 

Creus que és important conservar el patrimoni cultural? Per què? Dóna 

algunes idees que consideris que puguin ajudar a mantenir el nostre patrimoni.  
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Arqueòleg: 

 

Jaciment arqueològic:  

 

Naveta: 

 

Llar de foc: 

 

Megalític: 

 

Sedentari: 

 

Talaiot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARI 


