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RESUM I PARAULES CLAU 

L’itinerari didàctic és un recurs que s’empra de cada vegada més en les Ciències Socials, i 

per a la Geografia és una eina molt útil. En aquest cas, s’ha dissenyat un itinerari al muni-

cipi de Banyalbufar, més en concret sobre la possessió de Planícia. Servirà d’exemple 

perquè l’alumnat interpreti i assumeixi la reconversió econòmica que ha sofert el municipi, 

i que es pot comparar amb la resta d’espais geogràfics a escala local i nacional. Així 

doncs, es tractarà el punt dels sectors econòmics, sobretot el primari i el terciari, a més 

d’involucrar als alumnes amb el paisatge i treballar-ho també. 

Paraules clau: itinerari didàctic, Geografia, Banyalbufar, sectors econòmics, terciarització. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El treball consisteix en dissenyar un itinerari educatiu sobre les possessions del municipi 

de Banyalbufar. S’emprarà com a exemple la possessió de Planícia, una de les més ex-

tenses i que conserva l’essència de Banyalbufar, a més de treballar amb altres punts im-

portants del municipi. En aquest cas, l’itinerari està dissenyat per als alumnes de Geogra-

fia de 3r d’ESO, i es tractaria el punt 8 del Bloc 2 del curriculum  (Annex 1), que treballa  1

els sectors econòmics, però aqui sols es treballarien el primari i el terciari. 

La clau es troba en treballar amb el dossier que s’ha preparat d’activitats per a que els 

alumnes interactuin millor amb la reconversió econòmica que ha sofert el municipi, i que 

es pot comparar amb la que hem viscut a la resta dels espais geogràfics. A més, es pot 

involucrar els alumnes amb el paisatge i, quan es dugui a terme l’itineri, treballar-ho. 

El dossier conté el previ treball a l’aula, amb una sèrie d’activitats a treballar entre tota la 

classe, integrant així a tots els alumnes. Segueix amb el disseny que s’ha duit a terme per 

a l’itinerari, on estàn assenyalats els punts de més importància; així podran treballar l’ob-

servació directa sobre els temes tractats a l’aula. Finalment, es farà un qüestionari, una 

vegada ja fet l’itinerari i a l’aula, per a comprovar que els coneixements estàn ben assolits. 

Avui en dia, les investigacions més relacionades amb la didàctica i la psicologia insistei-

xen amb el ventall de situacions personals, familiars i ambientals dels alumnes. Aquests 

darrers anys, amb les diferents reformes educatives que s’han duit a terme, es volen 

aconseguir una sèrie de millores, on la més important és la de potenciar el currículum. 

Com es du a terme? Adaptant les necessitats individuals i específiques de cada alumne.

(García Ruiz, 2013, p.3) 

Per a García, el marc explicatiu constructivista, l’ensenyament individualitzat, les adapta-

cions curriculars… segueixen brillant per la seva absència, però amb puntuals excepcions. 

(García Ruiz, 2013, p.4) 

  Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a 1

les Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_E-
SO.pdf [data de consulta: 05/03/2018]
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Segons el constructivisme, la metodologia emprada és important sempre i quan s’aconse-

gueixi un aprenentatge significatiu. Per a Hernàndez “el constructivismo indica, muy acer-

tadamente, que los conocimientos previos son extremadamente importantes para plantear 

el aprendizaje de nuevos saberes” (Hernández, 1992, p. 33). D’aquesta manera, la refle-

xió sobre els conceptes previs que tinguin els alumnes són imprescindibles. 

Quan l’alumne arriba a l’escola o a l’institut, ja ha adquirit molta informació històrica, geo-

gràfica i social, que venen donades per l’experiència personal d’interacció amb el mitjà, 

com poden ser la família, amistats, mitjans de comunicació, etc. Segons Hernàndez, la 

televisió o Internet són la finestra que obre al nin al contacte indirecte amb les diverses 

realitats en el temps i a l’espai (Hernández, 1992, p.34). 

D’aquesta manera, hem d’interactuar amb això, però a la vegada es crea una disputa, ja 

que els mitjans de comunicació, en ocasions, no expliquen els fets com són realment, pel 

que és imprescindible la feina crítica. És a dir, que els alumnes siguin capaços de dur a 

terme un judici crític de les fonts, treballant-les i adquirir coneixements per a contrarestar-

les. 

Segons Piaget, el pensament abstracte és progressiu i va madurant en el cicle de 14 a 16 

anys. La idea és recollida per Hernàndez (1992, p.36) que confirma diguent: 

La visión diacrónica de aspectos fundamentales en el desarrollo humano puede 

complementarse ampliamente durante este ciclo con una visión más disciplinar, 

desde diversas materias sociales, desde la geografía física y humana, y desde la 

historia sincrónica estableciendo relaciones con los hechos emblemáticos de ca-

rácter social y político. 

Si es realitza de manera correcta l’itinerari didàctic, es pot rompre amb totes les barreres 

que ens trobam dia a dia, ja que el llibre de text queda més en un segon lloc, el docent no 

te tot el protagonisme a dins l’aula, etc. La situació es capgira i ens trobam en que posem 

dos aspectes a treballar plegats: els alumnes i el medi/espai. 
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Per a García (2013, p.4), això és un punt molt important, ja que: 

Ahora el objeto de estudio no son unos temas recogidos en un libro, sino una 

realidad representada por el paisaje; ya no hay que interrogar al profesor, sino al 

medio; tampoco hay unos temas para memorizar, sino unos hechos para describir, 

explicar, comprender e interpretar. Por ello, el contacto directo con el medio, con el 

espacio, con el paisaje, constituye una forma privilegiada de aprendizaje. 
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3. OBJECTIU DEL TREBALL 

Per a poder dur a terme els itineraris didàctics, existeixen varis problemes. El principal és 

que els docents no poden posar en pràctica aquests itineraris tant com ells voldrien, bé 

perque prefereixen el llibre de text o perque desconeixen el medi que els envolta, i això 

provoca que hi hagui una part d’ells que es neguin a implicar-se amb aquests processos. 

A més, un altre problema que influeix són els problemes d’organització escolar. Els do-

cents tenen programat tot el curs i no poden deixar de banda classes per manca de 

temps. Això també influeix en els docents que acompanyen a l’itinerari, que n’hi ha que 

mostren disponibilitat però n’hi ha d’altres que, pel motiu abans explicat, no tenen gaire 

interès. 

Un motiu per a integrar les sortides prové de la pròpia norma educativa. Per exemple, la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), explica la necessitat de treba-

llar el coneixement de l’entorn, els valors ambientals, els hàbits saludables i l’exercici físic, 

a més d’una sèrie de competències bàsiques. 

Un dels objectius d’aquest itinerari és convertir-se amb un recurs interdisciplinar, és a dir, 

integrar aspectes de diferents disciplines i així coordinar docents de diverses matèries. Si 

agafem com a referència els objectius que s’estipulen al Decret 73/2008, de 27 de juny, 

serien els següents: 

- Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi en 

el qual es desenvolupen i organitzen. 

- Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracterit-

zen el medi físic, les interaccions que es donen entre aquests i les que els grups hu-

mans estableixen en la utilització de l’espai i dels seus recursos, valorant les conse-

qüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental. 

- Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i mediambiental, as-

sumint les responsabilitats que implica la seva conservació. Conscienciar-se de la signi-

ficació especial que té aquest patrimoni com a manifestació de la memòria col·lectiva i 

expressió de la identitat pròpia de les Illes Balears. 
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- Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials amb precisió i 

rigor perquè la seva incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l’ús del 

llenguatge i millori la comunicació. 

- Seleccionar informació amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i de la 

història, per explicar les causes i conseqüències dels problemes i per comprendre el 

passat històric i l’espai geogràfic. 

- Cercar i seleccionar, comprendre i relacionar, tractar i comunicar de manera organitza-

da i intel·ligible informació verbal, escrita, gràfica, icònica, estadística i cartogràfica, 

procedent de fonts diverses, especialment la que proporciona l’entorn físic i social, els 

mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació. 

- Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per identificar, localitzar i expli-

car objectes i fets geogràfics, i la seva distribució a diferents escales, amb especial 

atenció al territori espanyol i molt concretament a les Illes Balears.  2

El que cerca l’assignatura de Geografia i Història és que l’alumnat comprengui els esdeve-

niments, processos i fenòmens físics i socials de diferents contexts. El procés ha de co-

mençar des de la visió més genèrica fins arribar a la més concreta i específica . Precisa3 -

ment, en aquest itinerari un dels objectius és que els alumnes comprenguin de quina ma-

nera el que succeeix a l’entorn o els esdeveniments històrics no són casualitat, sinó que 

depèn de les necessitats de la societat del moment. 

El Decret 34/2015, de 15 de maig, descriu la geografia així: 

Aquesta és la ciència que estudia els diferents territoris, tant pel que fa al resultat 

de les diferents maneres en què cada societat els modifica i els adapta per rela-

cionar-se amb el medi en què viu com pel que fa a la manera en què el territori i 

l’organització d’aquest actua sobre els individus i les formes de relació social. 

La realitat espacial és complexa, de manera que l’espai habitat per les societats 

s’ha d’estudiar sense separar els components naturals dels humans. S’ha de pro-

porcionar als alumnes el concepte i la conscienciació de la utilització racional del 

 Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les 2

Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria/ciencies_socials_geografia_i_histo-
ria.pdf [data de consulta: 05/03/2018]

  Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a 3

les Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_E-
SO.pdf [data de consulta: 05/03/2018]
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territori i del paisatge, i assumir com a premissa que cada generació té el deure, 

respecte del territori, de deixar-lo per a les futures generacions . 4

Amb això, els alumnes aconsegueixen dur a terme treballs de recerca on aprenguin a 

emprar recursos bibliogràfics, audiovisuals i informàtics, que els serveixi per a investigar, 

exposar i aplicar a l’assignatura de geografia i d’història. 

No podem oblidar que un altre dels objectius que es cerca amb aquest itinerari és que es 

compleixin amb les diferents competències que s’estipulen al currículum d’ESO, més con-

cretament a l’apartat de tercer d’ESO: 

- Competències lingüístiques: 

• Adquirir un lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a l’aula.  

• Resoldre problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de llegir, 

parlar, escriure, escoltar i conversar. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: 

• Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per analit-

zar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes. 

• Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme observacions, 

s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de prendre decisions i 

adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat. 

• Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima, minera i 

industrial; implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conserva-

ció del medi ambient. 

- Competència digital:  

• Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més ade-

quat a les pròpies necessitats. 

• Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar 

informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l’adequa-

ció i transformar-la en coneixement. 

 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les 4

Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf 
[data de consulta: 05/03/2018]
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- Aprendre a aprendre: 

• Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que des-

coneix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa. 

• Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans d’actuar), 

supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar els resultats ob-

tinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o modificar-lo si els resul-

tats no han estat bons). 

• Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés i el re-

sultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes. 

• Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir d’expe-

riències vitals prèvies. 

- Competències socials i cíviques: 

• Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a través de 

l’estudi de la història i la geografia humana. 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: 

• Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de planificar-los, analit-

zar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual com col·lectiva dins un 

equip. 

• Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat . 5

 Idem5

�9



4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Les noves tecnologies de cada vegada són més presents entre els professors de Ciències 

Socials. Quin pot ser el motiu? Hi ha autors que han tractat el tema i parlen de diferents 

punts. Un pot ser l’efectivitat de les tecnologies geoespacials i en el desenvolupament i 

formació del pensament espacial; o l’adquisició de competència a la ciutadania espacial, a 

més d’adquirir estratègies didàctiques basades amb l’aprenentatge per descobriment. 

Per a Borghi (2010, p. 91), treballar amb el territori i sobre el territori te com a objectiu in-

duïr als alumnes a reconstruïr i comprendre les relacions entre l’home i el medi ambient: 

Leer el paisaje significa leer una historia milenaria, estudiar sus transformaciones y 

sus evoluciones, significa descodificar los signos y las huellas dejadas a través de 

los códigos de la comunicación visual. Se puede llegar así al conocimiento de la 

realidad que rodea al niño y a cómo la sociedad lo ha modificado, adaptándolo a 

sus propias exigencias y, quizás la mayoría de las veces, a sus propios intereses. 

Ens podem demanar, quin és l’objectiu de la Geografia? Per exemple, per a García Ruiz 

(2013, p.3) és l’estudi del paisatge i la multiplicitat d’elements, processos i factors que es 

troben en el mateix, convertint-se així en la finalitat fonamental de l’educació geogràfica.  

Però l’itinerari didàctic no és sols important per als alumnes, sino que per al professor 

també ho és. La majoria d’autors que tracten el tema afirmen que les diferents Comunitats 

Autònomes, junt amb les seves administracions i amb l’ajut de les competències educati-

ves, cerquen contextualitzar els aprenentatges de l’alumnat per a que la realitat del territo-

ri que els envolta sigui més pròxima. 

A més, també hem de confirmar que la societat va canviant i evolucionant, pel que és 

realment necessari fer ús de l’entorn i dels seus recursos per a poder entendre bé i assi-

milar l’evolució que s’ha estat duguent a terme durant tots aquests anys. Aquests tipus de 

projectes s’han d’emprar per a apropar a l’alumnat, i al professorat, al coneixement de la 

realitat històrica, econòmica, geogràfica i sociocultural. 
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Podem afirmar, doncs, que les sortides de camp són un recurs empíric d’investigacions 

acadèmiques i d’estratègia didàctica. Per a poder verificar els problemes socials i ambien-

tals que es tracten a l’aula, els currículums de les darreres reformes educatives han insistit 

molt en les sortides didàctiques com a complement necessari de la tradicional classe ma-

gistral de l’aula. 

Els canvis, a vegades són complicats d’explicar a l’aula sols amb el llibre de text o el ma-

terial didàctic aportat pel docent, pel que els itineraris didàctics ajuden moltissim a millorar 

la visió i la idea per als alumnes; i amb tot això, no ens podem oblidar que és també im-

portant la formació del professorat i la innovació pedagògica. 

Els itineraris tenen una llarga tradició. Sebastiá i Blanes agafen la idea de l’autor Rous-

seau, que al segle XVIII escrigué: 

Haciendo que vuestro alumno esté atento a los fenómenos de la naturaleza bien 

pronto le haréis curioso; pero para nutrir su curiosidad, no os apresuréis nunca a 

satisfacerla. Poned las cuestiones a su alcance, y dejadle resolverlas. Que él no 

sepa nada porque se lo hayáis dicho, sino porque lo haya comprendido por si 

mismo; que no aprenda la ciencia, que la invente. (Sebastiá i Blanes, 2010, p. 113) 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827), un influent pedagog i famós educador suís, escri-

gué que a Europa no hi havia interès per a la naturalesa, i que era molt necessari desen-

volupar aquest sentiment i instruïr-los al poble (Sebastià i Blanes, 2010). El seu discípul, 

Friedrich Fröbel (1782-1852), tornà insistir amb la necessitat de realitzar itineraris didàc-

tics: 

Los pequeños viajes y los paseos prolongados deben ser conceptuados como un 

medio favorable a la educación del niño y a la vida de la escuela, desde los prime-

ros días de la edad del alumno. Para que el hombre pueda alcanzar la cúspide de 

su destino y convertirse en un ser completo y poderoso, debe conocer y compren-

der la humanidad y la naturaleza, a fin de sentir que constituye con ellas un todo. 

(Sebastià i Blanes, 2010, p. 114) 

I a Espanya, quan arribaren aquestes idees? Segons experts en la matèria, l’itinerari di-

dàctic arribà amb la creació de la Institución de Libre Enseñanza, i molts docents ho co-

mençaren a posar en pràctica. A la revista Magisterio Español, al 1926, es pot observar la 

normativa i la forma de realització. (Annex 2). 
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Per a Sebastià i Blanes (2010, pp. 115-116), a principis del segle XXI nombrosos docents 

troben a faltar una normativa que reguli i ampari el desenvolupament dels itineraris didàc-

tics, i la seva pràctica depèn, en gran mesura, del compromís amb l’ensenyament. 

Per a molts autors que han treballat amb el tema, l’itinerari didàctic equival al que conei-

xem com a unitat didàctica, ja que per molt que es dugui a terme fora de l’aula, es troba 

dins la programació on no es poden oblidar els condicionants específics i els principis di-

dàctics generals. El seu objectiu principal és crear un coneixement significatiu, on s’inicia 

la tasca a partir de l’entorn i de la recopilació d’informació. 

En aquest procés d’ensenyament-aprenentatge, el que més es desenvolupa és l’observa-

ció: 

El entorno constituye un estímulo y una fuente de información para el alumno. La 

definición de itinerario, por tanto, debe incluir el entorno como fuente de informa-

ción. Pero el itinerario tampoco se limita a esta característica. Entre el medio y el 

alumno se establece un diálogo; el medio no es un soporte pasivo, sino que reac-

ciona ante las acciones del ser humano, de forma más o menos manifiesta. Duran-

te el itinerario la repetición de las acciones, si se sistematizan se convierten en ex-

perimentación. El itinerario didáctico constituye un método para desarrollar capaci-

dades, hacer comprensible el entorno y transmitir unos referentes o valores con 

los que actuar. (Sebastià i Blanes, 2010, p.7) 

García de la Vega fa menció a la idea que te Giner de los Ríos, i que considera a l’itinerari 

didàctic com una formació integral a l’alumne. Es basa amb dues línees: una és la interre-

lació entre alumne i professor, a més de la relació entre els alumnes mateixos; i la segona 

és l’adquisició del compromís i valorar la naturalesa. 

A més, parla de la UNESCO, que al 1971 “se pronunciaba sobre el acceso al denominado 

“conocimiento del mundo” mediante el desarrollo de procesos cognitivos como la obser-

vación, la asociación y la expresión”. (García de la Vega, 2012, p. 156) Hem de remarcar 

que aquests processos són els que es mantenen a la majoria d’itineraris didàctics. 
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Hi ha diferents tipus d’itineraris didàctics. Existeixen els que ja tenen les típiques activitats, 

com entrevistes i enquestes, gràfics i bosquetjos; i les que plantejen tasques dins de l’aula 

per a proporcionar habilitats i destresses que després seràn aplicades en el camp de tre-

ball. 

El mateix García de la Vega fa menció a una sèrie d’altres autors que parlen sobre els mè-

todes, recursos i tècniques necessàries per a poder treballar i comprendre el territori. Re-

marquen els mapes, els croquis, les imatges de satèl·lit… que ajuden a una correcta lec-

tura cartogràfica, important perque promou el coneixement escolar des de l’accés als con-

tinguts procedimentals. (García de la Vega, 2012, p. 157) 

Aquesta observació, percepció, interpretació i identificació són passes molt importants per 

a l’adquisició dels aprenentatges, a més d’adquirir un esperit crític i de valoració. Com as-

senyala García de la Vega (2012, p.158), “los contenidos vinculados con los itinerarios 

deben relacionarse con el currículo y ofrecer interés al alumnado, convirtiéndose el en-

torno en el escenario geográfico, donde poder observar y analizar las transformaciones 

históricas y actuales del paisaje”. 

García de la Vega (2011, p.8) fa un recull d’opinions de diferents autors que han treballat 

el tema. Fa menció a Trepat i Comes, que consideren imprescindible l’ús quotidià de la 

cartografia a les aules; Gersmehl, que ha creat nombrosos PowerPoints i activitats per a 

dur a terme a l’aula, per a apropar la capacitat espaial des d’una proposta geogràfica on hi 

intervenen tots els elements del paisatge. Finalment, fa menció a Castelar i Vilhena, que 

consideren important que els alumnes aprenguin a llegir l’espai viscut, és a dir, dur a ter-

me una alfabetització cartogràfica. 

La idea de l’itinerari didàctic és una aposta molt forta per als pedagogs que han treballat el 

tema, com bé hem estat explicant, i per a Crespo (2012, p.17) “sólo a través del análisis 

vivencial podemos comprender de manera significativa el papel que desempeñan las par-

tes en el conjunto, es decir, ser capaces de identificar las relaciones que entre todos los 

elementos configuran la realidad que contemplamos”. 
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Amb tot això, ens demanam el següent: quines són les advantatges dels itineraris didàc-

tics? Algunes de les ventatges són que converteixen a l’alumne amb el centre de pràctica i 

aprenentatge, fomenta l’observació directa dels objectes d’estudi, integra el coneixement 

de l’entorn en el currículum, permet captar totalment la realitat de manera integrada i col·-

labora amb la creació d’un esperit crític, responsable i participatiu en l’alumne (Crespo, 

2012, p.17) 

Sobre els valors que inculquen els itineraris didàctics, Crespo (2012, p.18) agafa les idees 

de Sánchez Ogallar, que al 1996 redactà que els itineraris afavoreixen la conceptualitza-

ció geogràfica, permeten el desenvolupament de destresses procedimentals, els alumnes 

adquireixen una perspectiva ambiental sobre l’entorn, constitueixen un marc per a que 

l’alumnat entengui i adopti les destresses cartogràfiques, a més de propiciar comparació 

entre les diferents àrees estudiades. 

La pràctica dels itineraris didàctics tenen bons resultats, ja que el seu ensenyament i 

aprenentatge és molt beneficiós al nivell educatiu que sigui. García (2004, p.81) coincideix 

amb altres autors com Vidal Box o Herrero Fabregat i Nicolás Martínez en que l’itinerari és 

motivador per als alumnes. Però, quina és la tasca del docent? Per a ells és estimular el 

raonament des de l’observació, la classificació i l’analogia dels fets geogràfics, així com la 

interpretació, la resolució, l’aplicació i la síntesi. 

Els alumnes tenen uns coneixements previs, que si els analitzam, es consoliden. Aquesta 

adquisició, en el cas que treballam, és el paisatge i la seva transformació per la mà de 

l’home. Altres punts que treballam són els valors ètics i socials. Un dels objectius és des-

cobrir i poder explicar quina és la interacció entre la societat i el medi, per això, hem d’ad-

quirir tècniques i destresses, que ens portaran a un aprenentatge, a la vegada que adqui-

rim un esperit crític que introduirà als alumnes a temes medioambientals. 

Els coneixements previs són clau per a aquests tipus d’itineraris, convertint-se així el do-

cent amb el mediador. Com ho treballa? Establint un vincle, és a dir, motivar als alumnes, 

fer més interessant la matèria… tot dependrà de l’estratègia didàctica que adopti el do-

cent. 
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R. de Miguel González ha fet un estudi sobre les publicacions d’aquest tema en anglès. 

Per a ell, la tecnologia va lligada al pensament espacial i al geogràfic, i aquests dos són 

conceptes complementaris. A més, el pensament espacial ha adquirit importància degut a 

la seva gran difusió a través de llibres i articles, ja que les noves tecnologies per a la in-

formació geogràfica i la interdisciplinarietat han agafat molta força. Així doncs, podem re-

marcar que aquestes noves tecnologies són clau per a poder preparar i treballar l’itinerari. 

L’aplicació de les noves tecnologies a l’aula va agafant força i, per exemple, entre els 

alumnes preuniversitaris anglesos, l’assignatura de Geografia pareix que és una de les 

preferides. Com diu l’autor, “es por ello que el pensamiento geográfico resulta el mejor ca-

talizador para la adquisición del pensamiento espacial en una disciplina escolar de amplia 

tradición y sólidas bases epistemológicas, pero también abierta a nuevos modos de 

aprendizaje” (De Miguel, 2015, p. 1321). 

El concepte de pensament espacial ha estat molt treballat. Un exemple n’és el K-12, un 

comité que formà el Consell d’Investigació Nacional dels Estats Units, on tregueren dife-

rents conclusions, tals com que amb aquest pensament adquireixes coneixement i con-

ceptualització de l’espai, representació de l’espai que et permet comunicarte amb la in-

formació més estructurada i el raonament de l’espai (De Miguel, 2015, p. 1322). 

Per a De Miguel (2015, p.1322), aquest pensament te tres funcions. La primera és la fun-

ció descriptiva de la localització del objectes sobre l’espai i les relacions topològiques en-

tre elles; la segona és la funció analítica, que permet comprendre les estructures espa-

cials; i, la tercera, una funció inferencial que dóna resposta a les preguntes sobre la funció 

d’aquelles estructures, així com de la seva evolució. 

Per a l’adquisició d’aquest pensament espacial, s’han de preparar i treballar diferents acti-

vitats que desenvolupin actituds, procediments, capacitats i habilitats espacials. Les tres 

categories que la majoria d’experts n’han extret són: visualització, orientació i relacions 

espacials. 
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Segons l’autor, la tercera és la més important “porque implica la adquisición y el desarrollo 

de procesos cognitivos espaciales como reconocer distribuciones espaciales, identificar 

patrones de organización en el espacio y jerarquías espaciales, establecer asociaciones y 

correlaciones entre fenómenos que tienen una determinada distribución espacial, 

etc.” (De Miguel, 2015, p. 1323). 

Si parlem de l’àmbit nacional, De Miguel (2015, p.1323) fa especial menció a Comes, que 

en un estudi seu de 1998 va establir una sèrie d’habilitats espacials, concretament tres. 

Una és la conceptualització espacial; l’altre és l’orientació i la mesura de l’espai; i la terce-

ra és la representació gràfica de l’espai. 

El pensament geogràfic es comprèn per una sèrie d’atributs propis, tals com l’escala, la 

informació geogràfica, els processos territorials, la interacció entre la societat i el medi 

ambient, etc. De Miguel (2015, p.1323) posa com a exemple el cas d’Austràlia, que hi ha-

gué un debat sobre la supressió de la Geografia als cursos de Secundària, però que han 

redactat de nou el Currículum, molt més reforçat, i que inclou molts dels elements ante-

riors, ja que han estat considerats “imprescindibles para el conocimiento y la comprensión 

del mundo actual”. 

També podem parlar de Xose Manuel Souto, que a la seva obra Didáctica de la Geografía 

afirma sobre els itineraris didàctics que “establecía una serie de procedimientos didácticos 

que permiten secuenciar actividades de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, ad-

quirir el pensamiento geográfico: percepción, escala, distribución, distancia, interacción 

entre medio físico y acción antrópica, tiempo histórico y relaciones sociales, estructuras y 

sistemas territoriales” (De Miguel, 2015, p. 1323). 

Per a que les teories d’aprenentatge completin la seva funció, que és subministrar la in-

formació pràctica a l’ensenyament, ens hem de fixar amb la motivació, l’atenció, l’assimi-

lació, l’organització, recuperació i la transparència (Olave, 2005, p. 198). La mateixa auto-

ra, Olave Farias, sobre l’afirmació anterior, considera que és molt important, ja que: 

Tales procesos no se desarrollan en la burbuja de entidad individual llamado 

alumno/a, sino en complejas redes de intercambio social, dentro y fuera del aula, 

dentro y fuera del recinto escolar, de modo que las variables culturales, sociales y 

materiales del medio son de extraordinaria importancia para comprender y orientar 

los procesos de aprendizaje y desarrollo. 
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L’aprenentatge espontani i quotidià de l’alumne és un factor que hem de tenir en compte, 

ja que l’espai geogràfic on conviu l’alumne ha de tenir la seva importància. Un exemple 

d’itinerari didàctic és el que proposa la mateixa autora, Olave (2005, p.198), quan diu que 

condueix a projectar fora de l’aula l’àmbit d’estudi, que proporciona riquesa d’informació i 

motiva pel canvi sobre la monotonia diària. 
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5. METODOLOGIA 

Seguirem la metodologia d’aprenentatge per descobriment guiat. L’objectiu és que el do-

cent deixi de ser el protagonista a l’aula i siguin els alumnes els que, d’acord amb treballar 

amb les activitats preparades, ja bé de manera individual o en grup, siguin els vertaders 

protagonistes. D’aquesta manera, el docent es converteix en un guia i mediador a l’aula. 

Els itineraris didàctics pertanyen a una metodologia pràctica i activa, on l’aprenentatge 

significatiu és el gran protagonista, ja que es parteix dels conceptes previs de l’alumnat i, 

poc a poc, es va treballant un aprenentatge més sòlid i permanent. Amb aquest tipus de 

metodologia, s’involucren també els alumnes que puguin tenir necessitats especials. 

Les sortides didàctiques impliquen dur a terme un estudi previ de què es visitarà, com pot 

ser l’àrea i el que es treballarà a l’activitat; i les activitats postsortida, que agrupen l’anàlisi 

de dades, informes de camp o elaborar síntesis, que siguin presentats en qualsevol for-

mat, ja sigui de text, fotografies, exposicions, vídeos… Tot això fa que sigui un aprenen-

tatge directe amb l’entorn. 

Els itineraris educatius permeten veure la realitat, ja que en molts casos es dóna que a un 

trajecte que pots fer habitualment, no s’observen tants de punts. El primer que ens hem 

de demanar és què volem que els alumnes aprenguin, i d’aquesta manera podem aclarir 

els objectius, a la vegada que fem recerca d’informació a les diferents fonts que tinguem a 

l’abast. 

Les finalitats principals dels itineraris didàctics, i que són les que cerquem en aquest dis-

seny són: 

1. Que els alumnes interpretin i representin un espai determinat emprant tècniques, a 

més de realitzar una correcta lectura dels espais representats mitjançant diversos ti-

pus de registre, com poden ser mapes, plànols, fotografies… 

2. Que localitzin, classifiquin, interpretin i critiquin documents o fonts d’informació, apli-

cant-les a l’estudi de la temàtica a treballar. 

3. Identificar algunes de les principals causes que motiven una situació o fet històric i les 

conseqüències que se’n deriven. 
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4. Establir models o conclusions generals a partir de l’anàlisi de diferents fets o situa-

cions particulars. 

5. Que respectin i defensin el patrimoni cultural, historicoartístic, mediambiental, etc., de 

la mateixa comunitat, com així el d’altres comunitats. 

6. Establir hipòtesis de feina i, a partir d’un model d’interpretació, poder deduir la validesa 

dels casos, situacions o fets particulars. 

7. Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits, informacions i expectati-

ves diverses a la interpretació de situacions, fets o esdeveniments de l’actualitat i la 

història del país. (Hernàndez, 2002, pp. 16-17)  

Amb l’aprenentatge a l’aula amb tecnologies, els alumnes poden adquirir un millor maneig 

de tècniques i mètodes d’informació espacial, poden avaluar i reflexionar sobre les repre-

sentacions, i es pot comunicar i participar d’elles. Hi ha moltes eines per a treballar sobre 

la visió espacial, com és l’HyperAtlas, el Google Earth, ArcGIS… que permetrà obtenir 

conclusions sobre un aprenentatge completament renovat. 

Per a dur a terme aquest itinerari, hem de partir amb una sèrie d’idees. Primer, que el pro-

jecte contempla espai i temps, és a dir, que abraci organització, investigació i no oblidar 

els coneixements previs. La segona és posar en pràctica els valors i principis universals, 

és a dir, llibertat, educació democràtica i solidaritat. La tercera és la disposició i motivació 

de l’alumne, ja que va completament lligat a les dues idees anteriors. La quarta, i darrera, 

és l’avaluació, que és un punt a tenir en compte per als continguts procedimentals, actitu-

dinals i conceptuals. 

No hem d’oblidar els alumnes amb necessitats educatives especials, ja que si es dóna el 

cas, hem de dur a terme una sèrie d’adaptacions. En principi, en aquest itinerari no hau-

ríem d’adaptar cap activitat, ja que la idea és que es treballin a l’aula bé de manera con-

junta o dividits en grups. 

La tasca més important del docent en aquest sentit és que sàpiga establir una relació que 

residís en la confiança amb l’alumne, a la vegada que reafirmi la seva seguretat i autono-

mia en el moment d’establir les seves hipòtesis de treball i poder treure conclusions per si 

mateix (García de la Vega, 2008, p. 21). 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5. AVALUACIÓ 

Per a avaluar l’itinerari, no es durà a terme cap prova escrita. El motiu és que l’itinerari 

està dissenyat perquè l’alumnat assumeixi els coneixements previs estudiats a l’aula a 

l’inici de l’activitat, posant com a exemple el municipi de Banyalbufar. Sí que es farà un 

qüestionari breu per a tractar si els coneixements han arribat a l’alumnat o no; i, a més, hi 

haurà algunes qüestions sobre que en pensen de l’itinerari, per si s’han de fer millores de 

l’activitat o no. 

Per a dur a terme el qüestionari, agafarem com a guia els criteris d’avaluació del currícu-

lum educatiu de Ciències Socials, Geografia i Història d’ESO que, en relació als punts que 

es tracten a l’itinerari són: 

1. Identificar els principals agents i institucions econòmiques així com les funcions 

que exerceixen en el marc d’una economia cada vegada més interdependent i 

aplicar aquest coneixement a l’anàlisi i valoració d’algunes realitats econòmiques 

actuals.  

Amb aquest criteri es pretén avaluar si es coneix el funcionament bàsic de l’eco-

nomia a través del paper que compleixen els diferents agents i institucions econò-

miques i si disposen, per tant, de les claus imprescindibles per analitzar alguns 

dels fets i problemes econòmics que els afecten directament a ells o a les seves 

famílies (inflació, cost de la vida, mercat laboral, consum, etc.), o que caracteritzen 

l’actual globalització de l’economia (espai financer i econòmic únic, extensió del 

sistema capitalista, etc.). 

2. Conèixer, identificar i valorar els aspectes geogràfics de l’entorn com a resultat de 

les interaccions entre el medi natural i l’activitat humana. Distingir els principals ti-

pus de recursos naturals i la seva distribució al món. Valorar-ne la importància so-

cial i comprendre la necessitat d’explotar-los racionalment. Percebre i descriure els 

efectes mediambientals de les activitats humanes, particularment a l’Estat espan-

yol i a les Illes Balears. Conèixer plantejaments i mesures de defensa del medi 

ambient i manifestar interès i respecte pel medi. 

Amb aquest criteri es pretén comprovar si l’alumne sap identificar les interaccions 

entre les activitats humanes i el medi ambient i si s’ha pres consciència de la ne-

cessitat d’un aprofitament racional i sostenible dels recursos i de la defensa i pro-

tecció mediambiental. 
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3. Identificar el desenvolupament i la transformació recent de les activitats terciàries 

per entendre els canvis que es produeixen tant en les relacions econòmiques com 

socials. Conèixer els principals eixos de transport i comunicacions i els fluxos d’in-

tercanvi comercial, amb especial referència a Europa, a l’Estat espanyol i a les Illes 

Balears. 

Amb aquest criteri s’avalua que es coneix el desenvolupament progressiu i el pre-

domini de les activitats de serveis en l’economia actual, així com el paper que te-

nen els transports i les comunicacions, utilitzant aquest coneixement per explicar 

l’augment de la població urbana i el creixement de les ciutats. 

4. Conèixer, interpretar i valorar el procés de terciarització que s’ha donat a les Illes 

Balears al llarg de la segona meitat del segle XX. 

Aquest criteri permet comprovar si l’alumnat coneix i identifica els trets caracterís-

tics de les Illes Balears pel que fa al seu territori, les activitats econòmiques i els 

components socials i culturals. 

5. Utilitzar fonts diverses (gràfics, croquis, mapes temàtics, bases de dades, imatges, 

fonts escrites) per obtenir, relacionar i processar informació sobre fets socials i co-

municar les conclusions de manera organitzada i intel·ligible utilitzant les possibili-

tats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Aquest criteri avalua el maneig correcte dels instruments gràfics i cartogràfics, així 

com la lectura i la interpretació de gràfics i mapes temàtics, d’una dificultat similar 

o inferior a l’habitual en els mitjans de comunicació. Es tracta també de comprovar 

si s’utilitzen en la presentació de les conclusions les possibilitats que proporciona 

un processador de textos o una presentació, per exemple. 

6. Utilitzar amb rigor la informació obtinguda de fonts diverses i exposar opinions rao-

nades en participar en debats sobre qüestions d’actualitat pròximes a la vida de 

l’alumne i manifestar actituds de solidaritat. 

Aquest criteri permet avaluar l’ús adequat del llenguatge oral i de l’argumentació, 

així com l’acceptació de les normes que regeixen el diàleg i la intervenció en grup . 6

 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les 6

Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf 
[data de consulta: 05/03/2018]
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6. TREBALL DE L’AULA 
6.1. Fets històrics i reconversió econòmica del municipi de Banyalbufar (segle XX-XXI). 

A començaments del segle XX, l’aristocràcia terratinent estava molt present al poble. 

Comptava amb una gran influència i estava present en tots els aspectes de la vida. Po-

dem remarcar que en aquell moment hi havia un procés de transformació socioeconòmica 

per la parcel·lació de finques i la introducció del cultiu de la tomàtiga (Albertí i Albertí, 

1998, p. 198). 

La vinya havia entrat en decadència a causa de la fil·loxera, que s’inicià l’any 1891, i de la 

seva substitució per la tomàtiga. A pesar de la situació, hi va haver finques que mantin-

gueren les vinyes fins als anys 50, però s’acabà perdent. Avui en dia hi ha tres cooperati-

ves que intenten recuperar el seu cultiu. 

A part de la malvasia, la tomàtiga va ser el cultiu estrella. Va ser introduïda a Banyalbufar 

a la darreria del segle XIX, i ha acabat convertint-se en un ingredient bàsic de la dieta 

mediterrània. S’estengué molt ràpit per tot el municipi, passant així d’un paisatge de vinya 

al de la tomàtiga. Tot això va transformar l’economia del poble, que visqué una època 

d’esplendor i riquesa. 

Albertí i Albertí (1998) expliquen més sobre la tomàtiga a Banyalbufar: 

es va introduïr primerament la tomàtiga de ramellet, petita, vermella i sucosa, que 

convenientment enfilada formava ramells que es guardaven als porxos durant l’hi-

vern (…) es començaven a fer els planters a principis de febrer, es sembraven de 

finals d’abril fins al maig i es collien les primeres tomàtigues a mitjan juny. (…) La 

collita durava de finals de juny a finals de setembre (…) S’abastia el mercat de l’illa 

i el de Barcelona amb dues embarcades setmanals (p. 199) 

A partir dels anys 30 es començà a cultivar la tomàtiga de casta grossa. A finals dels anys 

40 la seva producció anà en augment, fent que el 1945 el que no es venia al mercat aca-

bés a les empotadores, i a l’any mencionat hi havia una a Banyalbufar. Durant la Guerra 

Civil s’incrementà el cultiu de la patata. Es venia al mercat de Ciutat i al consum local. Per 

a la producció de subsistència es conreaven els garrovers i ametllers, a més de tota clas-

se del cultiu de reguiu. 
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L’olivera seguí en auge a les possessions fins al 1960, en què començà a minvar la pro-

ducció de l’oli i, com a conseqüència, minvà l’extensió del cultiu d’oliva. Les collidores con-

tractades al poble no eren suficients i els arrendataris acudien a altres pobles. Dins la vila 

existia una tafona que feia l’oli dels petits propietaris (Albertí i Albertí, 1998, p. 199). El blat 

desaparegué de les possessions. En els anys de postguerra i fins als anys 50, tornà a te-

nir importància, ja que era un recurs per a sobreviure a l’escassetat de menjar.  

Pel que fa a l’activitat pesquera, fins al 1950-60 era un dels sectors més importants, con-

vertint-se amb el mitjà principal de subsistència per a moltes famílies. Tal era la importàn-

cia, que al segle XIX l’Arxiduc Lluís Salvador cità Banyalbufar com el segon poble de la 

Tramuntana que més dedicava a la pesca. 

Ja al segle XX l’activitat continuà en augment arribant, segons el cens, al centenar de 

pescadors. La pesca es duia a terme tot l’any, encara que a l’hivern ho combinaven amb 

les feines agrícoles de la vinya. Segons Albertí i Albertí (1998): 

el peix de Banyalbufar es venia al mateix poble i a Ciutat on era molt apreciat. Les 

peixateres de Palma amb un cove i tocant un corn cridaven ben fort: “Gerret de 

Banyalbufar!” que, segons es deia, era més apreciat que el de qualsevol altra ban-

da. També circulaven dites com “Ets més caparrut que es peix de Banyalbufar!” 

que dóna una idea de la importància i la fama de la pesca del poble. Pel procés de 

parcel·lació de finques al llarg dels anys vint, moltes famílies aprofitaren per com-

prar petits trossos de terra. D’aquesta manera, la pesca començà a disminuïr en 

importància a partir del decenni de 1930 fins avui en dia en què, a pesar de l’afició 

que existeix com a lleure, sols queda un pescador professional (p.203). 

Amb tot això, l’època d’esplendor i riquesa de Banyalbufar va influir amb alguns punts 

més. L’any 1916 es construí la carretera principal actual del poble, ja que l’anterior era 

massa empinada i dificultava, en moltes ocasions, el transport amb el carruatge. Uns al-

tres fets que demostren aquest enriquiment és que Banyalbufar va ser el tercer poble de 

Mallorca amb electricitat, i abans de 1914 ja comptava amb la xarxa de clavegueram. 

Però, com va arribar el turisme a Banyalbufar? Com es va convertir en la font principal de 

riquesa? 
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Podem començar aquest punt comentant que Banyalbufar no entrava a a les diferents 

guies de rutes, pel que el turisme fou una mica més tard que a altres indrets. L’Arxiduc 

Lluís Salvador adquirí la Torre d’Es Verger, però no s’interessà per cap possessió, ja que 

en comprà algunes per la zona de Valldemossa i Deià. 

Com ja hem comentat, fins als anys cinquanta i seixanta, el sector primari era la base 

econòmica, pel que els habitants no es preocuparen per a explotar turísticament els re-

cursos del municipi. Sastre (1998) explica els inicis del turisme: 

l’activitat turística es pot dir que comença al 1931, quan s’inaugurà el primer hotel, 

el seu propietari era pescador i jornaler que havia emigrat a Cuba en la seva jo-

ventut, animat per altres que coneixien l’èxit que el turisme tenia a altres llocs de 

Mallorca i que intuïen que també el podria tenir a Banyalbufar. L’hotel es va inau-

gurar amb dues habitacions i una inversió mínima, en el seu emplaçament actual, 

però, donat l’èxit que va tenir, al cap de dos anys ja es va ampliar amb dues noves 

habitacions. L’activitat més important, els primers habituals eren excursionistes 

que voltaven Mallorca, viatjants i qualque estiuejant. El començament de la Guerra 

Civil va afectar de forma negativa la marxa de l’hotel, encara que va esser dels 

pocs establiments turístics de l’illa que no va tancar. Una vegada acabada la gue-

rra, el tancament de fronteres, fruit del boicot internacional, va fer que els únics 

clients fossin peninsulars, gairebé tots catalans. Els primers estrangers, en la dè-

cada dels cinquanta, una vegada obertes les fronteres, varen esser francesos, i 

després arribaren anglesos i alemanys (p.37). 

L’any 1952 s’obrí el segon establiment hoteler. El boom turístic arribà a Banyalbufar als 

anys seixanta, d’una forma més moderada que a altres indrets de Mallorca. Els hotels vi-

vien un moment d’esplendor, i va ser per això que l’any 1968 obrí un tercer hotel. Actual-

ment aquests tres hotels encara segueixen en funcionament, i es pot remarcar que part 

de la seva clientela s’allotja en aquests perque els seus avantpassats ja ho feien. 

A part dels hotels, l’oferta complementària anà en augment, arribant als vuit restaurants. 

Dels antics cafès que hi havia, sols en queda un, que a part d’exercir la funció de cafè, 

també te botiga i estanc. A partir del 1957 s’obriren els primers souvenirs, dels quals en 

queden quatre actualment i tots a la carretera principal. Així doncs, actualment hi ha tres 

hotels, dos petits hotels rurals, vuit restaurants i un cafè. L’economia es basa amb el sec-

tor turístic, encara que el primari es manté gràcies a la producció de malvasia. 
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6.2. Tipus de paisatge que ens trobarem.  

Cal dir que el relleu de Banyalbufar no és homogeni. Les seves serres i valls transversals 

marquen tres nivells altitudinals. Hi ha autors com Barceló Pons (1958, pp. 96) que divi-

deix el municipi en tres valls: Planícia, Banyalbufar i Son Coll. Altres com Bujosa, Rodrí-

guez i Rul·làn (1998, pp. 13) consideren que la vall de Son Coll es podria dividir en dos 

més: Planícia, Banyalbufar, Son Coll, Son Valentí i Son Bunyola (annex 5). 

Tots aquests noms que hem mencionat fins ara, fan referència a les diferents possessions 

que hi ha al terme de Banyalbufar. De fet, l’escut del municipi compta amb set estrelles, i 

tenen la simbologia de ser les set possessions més importants del municipi. Avui en dia, 

les possessions encara mantenen aquesta importància al municipi, i es pot comprovar 

amb aquesta reflexió que va escriure un banyalbufarí fa una sèrie d’anys (annex 6). 

Respecte al clima, podem remarcar una sèrie de condicions, tals com: el contacte directe 

amb la mar, exposició al sobrevent del component dominant (N) i les barreres orogràfi-

ques que per la circulació de les masses d’aire suposa la divisòria principal del terme. 

Amb aquestes condicions, el règim de precipitacions amb què ens trobem ho podem clas-

sificar com a subhumit (Bujosa et al. 1998, pp. 17). 

Les temperatures també discorren de la marina a la muntanya, amb un recorregut que va 

dels 16º als 11º (mitjana anual). Aquesta gradació no és tan regular com la mitjana de les 

precipitacions, fet que sigui la temperatura més temperada . 7

La vegetació es veu determinada per la topografia i les precipitacions. De boscs, podem 

classificar-ho en tres categories: 

1. Hi ha una agrupació nombrosa de teixos al cim de la mola de Planícia. Els teixos són 

arbres propis dels països més freds. Bujosa et al. (1998) parlen d’aquests fent refe-

rència a l’època en què Mallorca tenia un clima molt més fred, i que els darrers nuclis 

que podem trobar estan al cim de la mola de Planícia, ja que les condicions són, més 

o menys, molt similars a les de fa 25.000 anys (p.20). 

 Veure annex 77
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2. L’alzinar corona la franja mitjana, on l’home els ha arraconat pel conreu de les terres, 

que davallen seguint alguns relleus transversals, arribant fins a cotes més aviat bai-

xes. 

3. Des de la franja mitjana fins al mar, llevat de les marjades de reguiu que envolten el 

poble, es dóna una degradació de l’alzinar i del pinar més costaner. Amb la desapari-

ció dels carboners, els llocs que ells ocupaven per la seva tasca ha estat coberta per 

pinar, però encara així l’alzinar ha acabat guanyant el terreny.  8

6.3. Visions dels diferents autors que han treballat sobre el municipi 

Gaspar Valero i Jaume Albertí (2000) recullen la visió de Joan Binimelis (1538/39 - 1616), 

historiador i autor de la crònica Història nova de l’illa de Mallorca, descriu Banyalbufar 

com: 

un indret de molt de regal i frescor… és dotat de bellísimes fruites i moltíssimes 

aigües amb què es reguen tants d’horts. Aqui és el lloc on es fan els vinblancs mi-

llors de l’illa i moltes malvasies que arriben fins a 4.000 quarters. Aquí es crien 

aquells murtons tan anomenats per tota l’illa i fora d’ella… La principal collita és 

molt d’oli, en la qual s’hi solen collir fins a 8.000 trullades (p. 21). 

La visió d’Antoni Despuig i Dameto, il·lustre i eminent eclesiàstic mallorquí que arribà a 

Cardenal, confeccionà un dels mapes més importants de l’illa de Mallorca. La confecció 

del mapa es dugué a terme en una època molt important de la història de la cartografia i 

dels aixecaments cartogràfics. Descriu Banyalbufar així: 

Bañalbufar, llamado antiguamente Bañalbahar, es población de 86 vecinos lugar 

ameno por su situación y por su fertilidad, abunda de azeyte, y frutas esquisitas 

que son su cosecha principal, la tiene también de varios vinos esquisitos; en su 

distrito se quentan hasta 70 fuentes de unas aguas muy puras y las más apropia-

das para el blanqueo de ropas e hilo, en que se exercitan sus naturales (Valero i 

Albertí, 2000, p. 21). 

Cap a l’any 1880, l’Arxiduc Lluís Salvador descrigué genèricament Banyalbufar amb les 

següents paraules: 

 Veure annex 88
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La localitat s’aixeca al peu d’una muntanya coberta d’arbusts, no lluny de la mar, 

en un comellar suau que sols la laboriositat i el zel dels seus habitants, com també 

l’existència d’abundants fonts han pogut convertir en un verger de parres i horts. 

Banyalbufar compta amb 461 habitants i 128 cases, 7 de les quals estàn deshabi-

tades. És més petit, doncs, que Estellencs, però més formós i alegre per la seva 

proximitat a la mar, la superfície blava de la qual se’ns ofereix sens límits de vista. 

El bell nom de ressonàncies aràbiques s’hi escau, sens dubte, a un lloc tan enci-

sador, i quan el sentim hom diria que és el so de les ones que trenquen a la vorera 

esquerpa o la remor de les ràpides torrenteres que mouen els molins existents fins 

i tot vora la costa. La pau i el benestar han fet seu l’indret, en el qual hom sent 

desitjos de viurer-hi, allunyat del món, i confós amb aquesta bona gent, majorità-

riament pescadors i vinicultors (Valero i Albertí, 2000, pp. 29-30). 

També existeixen unes altres dues visions de dos viatgers decimonònics: el francès Gras-

set de Saint Sauvreur, escriptor i diplomàtic francès, que visità Mallorca a l’any 1807; i 

l’anglès Charles W. Wood, que ho féu al 1886.  

Grasset de Saint Sauvreur escrigué al seu llibre Viatge a les Illes Balears i Pitiüses: 

Apropant-mos a la costa N. i anant cap a l’O., si seguim la vorera de la mar, arri-

bam al lloc de Banyalbufar. Està situat dalt una muntanya que de la part de la mar 

forma un pendent molt pronunciat fins a la vorera. S’escalonen, des del cim fins a 

la falda, nombroses marjades, les terres de les quals s’aguanten mitjançant petits 

marges. Es troba completament plantat de vinyes, la qual cosa, des del mar, li con-

fereix un aspecte molt agradable. Mentre dura la verema, aquesta muntanya, ple-

na de pagesos i pageses, ofereix un quadre animadíssim. La població de Banyal-

bufar no arriba més que a cinc-centes o sis-centes ànimes. Els seus habitants 

viuen en l’abundor (sic). S’hi conrea l’oliva i fruits excel·lents; però la seva principal 

riquesa consisteix en vins de qualitat diferent, que són els més apreciats de l’illa. 

Les muntanyes de Banyalbufar tenen abundants fonts, de les quals els habitants 

n’utilitzen part per a rentar la roba i, sobre tot, per amarar-hi lli” (Grasset, 1952, p. 

46). 

El viatger anglès Charles W. Wood, l’any 1886 escrivia al seu llibre Cartes des de Mallorca 

la descripció següent: 
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Davant la nostra vista apareix el poblet de Banyalbufar, i aviat travessam els seus 

llargs i tranquils carrers. Cap altra vila de Mallorca està tan ben situada, reposant 

entre roques i turons que s’estenen pels voltants i, davall, sempre a la vista, l’in-

comparable i canviant mar. Tots aquests costers estàn dedicats al cultiu de la vin-

ya. Malgrat això, la costa està coberta de bosc . (…) Hi havia xarxes penjades a la 

porta oberta de les cases, possiblement per protegir-les dels moscards, encara 

que impedien l’entrada de l’aire. Donaven al lloc un aspecte curiós, com de ponle 

de pescadors en vacances, amb les xarxes posades a eixugar. Les dones, asse-

gudes rere les xarxes, ens miraven passar mentre filaven, o deixant passar man-

drosament el temps; pareixen dones orientals (Wood, 1968, pp. 239-241). 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7. ITINERARI 
7.1. El municipi de Banyalbufar. 

El municipi de Banyalbufar compta amb 18 km2 d’extensió, trobant-se al vessant septen-

trional de la Serra de Tramuntana amb un pendent mitjà de 20º. La mola de Planícia, amb 

els seus 934 metres, centra la rereguarda de Banyalbufar, i Es Puntals i el moletó de Sa 

Granja la flanquegen a oest i est respectivament. Al sud trobam la vall de Superna, una 

cresta divisòria. Aquests quatre límits dibuixen un rectangle d’uns 7.5 per 2.5 Km, orientat 

de S-W a N-E i deprimit fins a la mar pel N-W. 18 Km2 inclinats tots ells, o quasi tots, cap 

al vessant N-W de la Serra de Tramuntana (Bujosa et al, 1998, pp. 12). 

Els seus orígens és remunten al segle X, quan era una alqueria amb el nom de Bany-Al-

Bahar, topònim musulmà que significa “construït vora el mar”. Amb la conquesta catalana, 

el terreny va ser cedit als cavallers Gilabert de Cruïlles i Ramon Sa Clusa. Des del segle 

XV fins al XIX el règim administratiu d’Esporles i Banyalbufar constituïen la mateixa Uni-

versitat. Així doncs, el 1836, Banyalbufar i Esporles se segregaren, formant municipis in-

dependents. 

 

(Mapa del terme municipal. Valero i Albertí, 2000, p.14) 
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7.2. Història de les possessions de Planícia i Es Rafal. 

En el llibre “Banyalbufar. Guia de passeig” s’explica molt bé la història de les dues pos-

sessions, i d’aqui he agafat tota la informació sobre aquest punt. Començarem per la his-

tòria de la possessió de Planícia. L’any 1396 l’alqueria Planícia era propietat del ciutadà 

Perico Carreres. El 1450, pertanyia als germans Jaume i Gregori Joan. L’any 1584 n’era 

propietari Gaspar Joan, que per vincles matrimonials la possessió passà a la família Sun-

yer. 

El 1611 pertanyia al senyor Francesc Sunyer Colomines (1556-1636), cavaller i ministre 

inquisitorial, i el 1632 era propietat de Joan Sunyer Joan, cavaller de l’ordre de Calatrava i 

ministre inquisitorial. La seva única filla, Catalina Sunyer Caulelles, va contreure matrimoni 

amb l’advocat fiscal de la Reial Audiència Josep de Pueyo Muñoz (1628), de manera que 

la casa de Campofranco, a la seva mort, heretà tots els drets dels Sunyer i Joan de Planí-

cia. 

L’any 1652 el procurador reial atorgava llicència a Francesc de Pueyo per imposar bans al 

bestiar que feia tala i poder tenir corral. L’any 1689 pertanyia al noble Francesc de Pueyo 

Sunyer i Joan, de l’ordre de Calatrava. El 1710 era del senyor Antoni de Pueyo. Les pas-

tures de la possessió de Planícia s’arrendaven conjuntament amb la possessió de Son 

Sunyer de Palma. 

A la primera meitat del segle XVIII la possessió era propietat de Nicolau de Pueyo, cava-

ller de l’ordre de Calatrava i marquès de Campofranco, la qual era cogestionada pel seu 

oncle i procurador Josep de Pueyo, tresorer i canonge de la Seu de Mallorca. L’explotació 

de la possessió es realitzava mitjançant lloguers. L’explotació de la possessió es realitza-

va mitjançant lloguers. 

L’any 1732 es llogà a un pagès d’Establiments, per quatre anys, i s’incloïen les conrons, 

les pastures i les pertinences de Planícia. El llogater tenia com a obligació collir l’oliva i 

conrar la vinya que havia de cavar entre els mesos de febrer i març. A més, havia de con-

rar els arbres, i mantenir de pa a tots els tafoners, majoral de dones i traginers de sacs. El 

marquès aportava una barcella de blat per a cada home que desenvolupava aquestes fei-

nes. 
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L’explotació de l’olivar era una activitat econòmica de primer ordre. L’any 1734 Josep de 

Pueyo, procurador del senyor de Planícia Nicolau de Pueyo, aleshores a Saragossa, va 

reconèixer deure a Gabriel Aguiló, negociant de Ciutat, 540 peces de vuit reals de plata 

que els havia prestat. D’aquesta manera, es varen comprometre davant el notari a retor-

nar els diners, obligant la collita de l’oli de Planícia d’aquell any i, si no era suficient, amb 

diners efectius a un interès del 8% (Valero i Albertí, 2000, p. 116). 

El 1818 la possessió fou valorada en 66.099 lliures, i comptava amb les cases de Planí-

cia, nou quarterades de vinya, cent quaranta d’olivar, cent dotze de bosc i cent vint de ga-

rriga. El 1863 encara pertanyia al marquès de Campofranco i tenia sis-centes quaranta-

una quarterades. 

L’any 1938 pertanyia a la família Rotten, a causa dels grans canvis socials i el progressiu 

declivi dels marquesos que ja havien anat seccionant la finca, la família Balle comprà Pla-

nícia i seguí amb la producció agrícola fins al segle XXI. Des del mes de febrer de 2009, la 

finca és propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Ministeri de Medi 

Ambient, i és gestionada per la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears. 

En el cas de la possessió d’Es Rafal, comparteix la mateixa història que Planícia, ja que 

les dues pertanyien a la família dels Campofranco. En el seu cas, a principis del segle XX, 

Planícia i es Rafal es separaren entre els mateixos membres de la família Rotten, i que 

actualment es troba en mans estrangeres. 
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7.3. Recorregut de l’itinerari. 

(Recorregut de l’itinerari. Font: elaboració pròpia) 

L’itinerari te el seu inici en el quilòmetre 90,3 de la carretera MA-10, que uneix els munici-

pis de Banyalbufar i Estellencs, encara que el punt d’inici és al terme de Banyalbufar. El 

final és al poble de Banyalbufar, a la mateixa carretera que l’inici al punt quilomètric 87. 

La dificultat és baixa i la distància a recórrer són tres quilòmetres per arribar a les cases 

de Planícia, que és pendent fins a arribar-hi; d’aquí a les cases d’Es Rafal hi ha una dis-

tància d’1.7 quilòmetres i la ruta és més plana; i d’aquest punt al poble 1.5 quilòmetres 

més, que és costa avall. Es pot realitzar a qualsevol època de l’any, però és recomable als 

mesos de novembre a abril. 

�32



7.3.1. Primer tram: punt d’inici - cases de Planícia 

Les coordenades UTM del punt d’inici són 39.672594 , 2.494436; i les de les cases de 

Planícia són 39.671071 , 2.506370. Partim del pàrking que hi ha a la carretera MA-10 i, en 

els primers revolts de l’itinerari, el camí està asfaltat i la majoria de vegetació que trobem 

és alzinar i pinar. Ens creuem amb el GR en direcció Estellencs i és en aquest punt on 

trobem unes segones barreres que ja ens fan entrar de ple a dins la possessió. Aquí el 

paisatge ja canvia i es poden veure els primers olivars. 

Si seguim amb el recorregut, trobem una segona connexió amb un altre itinerari, que és la 

de “Sa font de s’Obi”. En aquest punt de recorregut ja hem caminat 1.1 quilòmetres. A uns 

cinc minuts d’aquest punt, es pot observar (d’enfora, però es troba en bones condicions) 

sa font de s’Obi, que abans l’hem mencionat, i la caseta que es troba just devora ella. En 

aquesta caseta s’hi guardaven les eines per a l’hort que hi havia allà i el menjar per al ra-

mat de la zona també. 

Ens podem fixar que la zona té bastants fonts que rodeja el terreny, el que ens pot donar 

a entendre que s’aprofitava tota l’aigua de la pluja. Continuem amb el recorregut i ens ro-

degem d’oliveres, algunes de més de 500 anys (segons fonts orals). En aquest punt, es 

pot comprovar de quina manera treballaven les collidores, tant les condicions meteorolò-

giques com socials. A l’hivern patien molt de fred, ja que és un punt del terreny que hi ha 

molt corrent; i socialment, segles enrere les dones no podien portar calçons, pel que ha-

vien d’anar a recollir l’oliva vestides amb faldes i això les feia patir . 9

És en aquest punt quan entrem, a pocs metres, al conegut com a “Camp Gran”. Ja hem 

recorregut 2 quilòmetres d’ençà que hem començat l’itinerari. Aquest punt és molt proba-

ble que sigui l’esplanada més gran de Banyalbufar, ja que les dimensions són molt am-

ples. Anys enrere, en aquest punt, hi havia la majoria d’oliveres concentrades, però quan 

l’oliva començà a decaure es decidí podar i el terreny passà a ser cultiu d’ordi i també ser-

ví per a la pastura (annex 9). 

Uns metres més envant, quan sortim del Camp Gran, a la nostra dreta es veu una petita 

cova. Els relats dels treballadors de la possessió conten que allà els animals anaven a pa-

rir, ja que és l’únic lloc en aquell tram que es troba a refugi. A cinc-cents metres ens topem 

 Font oral.9
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amb l’inici de l’itinerari de l’Aljub dels Cristians, però seguirem directe a les cases. Poc 

abans d’arribar a les cases, passem pels “Pins de Planícia”. Fa uns anys eren tres pins 

catalogats pel Govern com a “arbres singulars” des del 2004, però avui en dia sols en 

queden dos, ja que pel terreny i les condicions meteorològiques, un va caure. 

Així doncs, arribam a les cases de Planícia (annex 10). Fem un descans i es pot contem-

plar el paisatge i les mateixes cases. Es poden veure les divisions que tenien les cases i, 

el més important, la tafona. Envoltant les cases trobem unes dependències agrícoles que 

estan en desús. A la vegada, veim un safareig molt gros amb un qanat que, si seguim el 

recorregut d’aquest, veiem que te el seu inici a dins la muntanya. Això és un altre exemple 

de com aprofitaven tota l’aigua de la pluja per així no patir séquies. 

7.3.2. Segon tram: les cases de Planícia - les cases d’Es Rafal 

Seguim la ruta cap a la possessió d’Es Rafal. Cal recordar que les dues possessions esti-

gueren sota les mans de la mateixa família fins al segle XX, en què se separaren i avui en 

dia una és pública (Planícia) i l’altre és privada (Es Rafal). 

A l’inici d’aquest tram ens topem amb la “Casa de les Collidores” (annex 11). A Planícia no 

sols hi anaven a treballar gent de Banyalbufar, si no que també hi anava gent del pla de 

Mallorca. Era en aquesta casa on habitaven aquestes treballadores del pla. Ens fixem en  

el fet que hi ha un gran nombre de forats a les diferents xemeneies de la casa, i això és 

perquè cada collidora tenia la seva petita cuina. Amb aquest punt, ens podem fer una idea 

de la quantitat de treballadors hi havia allà. 

A partir d’aquí, ens desviem i agafem l’antic camí d’Es Rafal-Planícia. Està tot senyalitzat 

perquè no ens desviem de la ruta. Cal recordar que la finca és privada i hem de respectar 

tots els senyals. El camí és entre alzinar i és estret, però està protegit per un petit marge 

que separa el camí del bosc. Així doncs, arribem a una bifurcació: el GR cap a Estellencs, 

les cases d’Es Rafal, i anar cap a una altra possessió que és la de s’Arboçar. Nosaltres 

ens decantem per la segona opció. 

Poc abans d’arribar a les cases, a la nostra esquerra trobem el conegut “Mirador de sa 

Senyora”, on tens una panoràmica de tot el terreny del bosc i del mar, a més de tenir als 

teus peus la Torre del Verger. Aquí encara es conserva l’estructura de la petita casa que hi 
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havia. Tornam al camí i arribam a les cases. No podem fer aturada llarga, però es pot con-

templar tota l’estructura de la casa i de la seva torre de defensa (annex 12). Les terres 

d’aquesta possessió s’abasteixen de l’aigua de la font del Garbell, però actualment no es 

pot visitar. 

7.3.3. Tercer tram: cases d’Es Rafal - Banyalbufar 

Ens trobem al darrer tram de l’itinerari. Deixem les cases enrera i ens tornem trobar rode-

jats d’alzinar. Ens topem amb unes barreres i és quant sortim de la finca d’Es Rafal. A par-

tir d’aquí comencem un tram que és costa avall, i que a Banyalbufar és conegut com “Sa 

Costa”. El camí encara manté tots els detalls, com bé els escalons en els punts més fei-

xucs, i el mantenen net, pel que la visibilitat és bona. 

Una vegada sortim de l’alzinar, podem observar el paisatge humanitzat del poble, és a dir, 

les marjades, els safareigs, aljubs, qanats… tota l’herència dels musulmans i que avui en 

dia es conserva i se segueix emprant el mateix sistema. A quinze minuts arribam a la ca-

rretera MA-10, i en cinc minuts ja ens trobarem al centre del poble, finalitzant així l’itinera-

ri. 

7.4. Què hi trobarem i destacam? 

Arquitectònicament, podem destacar el configurat sistema defensiu de torres i talaies del 

municipi. La seva funció era ser un punt de vigilància i refugi davant les invasions. Aina 

Pilar i Margalida Albertí (1998) expliquen que: 

en el darrer terç del segle XVI es va pensar en la necessitat de construïr, en nom-

bre suficient, un sistema de torres per vigilar i, abans d’haver acabat el segle, ja 

estava realitzat el projecte encarregat al Dr. Binimelis, qui va constituïr un plànol de 

tot el regne de Mallorca per tenir presents els llocs on s’havien d’ubicar. En la His-

tòria de Mallorca del mateix autor, es comptabilitzen trenta torres, sis castells i les 

murades d’Alcúdia i de Ciutat, a més de quinze llocs d’escolta  (…) Les torres es 10

construïen en algunes ocasions per compte de l’amo del terreny on es trobaven, 

altres vegades es pagaven en part per les viles inmediates, igual que el salari dels 

 Els escoltes eren els encarregats del sistema de vigilància durant el vespre, situant-se en aquells punts 10

on era possible un desembarcament de naus enemigues.
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guardes encarregats de la vigilància, que eren dos normalment. Aquests són els 

talaiers, que a diferència dels escoltes, feien vigilància durant el dia. (pp. 61-62) 

Podem trobar dues tipologies: les de defensa i les talaies. En aquest cas, ens interessa 

parlar del primer tipus, ja que la funció que tenien les torres de defensa era, fonamental-

ment, de refugi per a la població en el cas d’atac enemic. A Banyalbufar podem trobar to-

rres a qualsevol possessió, ja estigui més propera a la costa, més endinsada a la muntan-

ya o en el nucli del poble mateix. Entorn d’aquestes torres s’han creat llegendes, i la més 

coneguda és la de “Sa por des Rafal” (Annex 13). 

Sobre les cases de Planícia, podem observar que es troben en bon estat i constitueixen 

així un dels millors exemples de cases de possessió que resten a la Serra de Tramuntana. 

L’any 1636 les cases es distribuïen en les estances següents: tafona, cuina, sala i botiga 

d’oli. El nombre d’estances i la categoria dels mobles indiquen que antigament foren mo-

destes. 

En l’actualitat, les edificacions de Planícia són complexes i presenten una disposició allar-

gada, amb la façana principal orientada cap al nord-oest. L’alçat és de dues plantes, ex-

cepte sobre el portal, on només n’hi ha una coronada per una balustrada. 

El portal principal és d’arc rebaixat, flanquejat per dues finestres. Dóna accés a un vestí-

bul que condueix a una clastra petita i harmoniosa. Aquesta clastra coberta per un parral 

separa la casa dels senyors, a la dreta, més moderna, de la dels amos, a l’esquerra, més 

antiga. L’angle del fons esquerre de la clastra és ocupat per la cisterna. 

Si seguim amb les estructures arquitectòniques, hem de parlar de la possessió d’Es Rafal. 

Segles enrera estava unida a la possessió de Planícia, però al segle XX se separaren. La 

seva façana principal s’orienta en direcció nord-oest, d’on es veu tot el poble de Banyalbu-

far. 

El portal forà és d’arc rodó i adovellat, d’arenisca, i amb brancals; davant el portal hi ha 

dos graons amples. A la dreta del portal, observem un colcador que mostra un curiós re-

lleu d’una carassa picat en la mateixa peça de pedra, on també hi ha una mossa per po-

sar millor el peu. 
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L’alçat de la façana és de tres plantes. El primer pis té dues finestres emmarcades amb 

pedra calcària i el porxo té també dues finestres més petites. A la part esquerra de la 

façana es pot entreveure la torre de defensa, de planta quadrada. El portal forà dóna ac-

cés a un vestíbul que amb un arc rebaixat comunica a la clastra. 

El lateral nord-est mostra restes d’esgrafiar i un cossi ceràmic amb restes de canalitza-

cions integrat dins el mur; a més, observem dues portasses amb arc rebaixat i tres contra-

forts. La casa dels amos apareix a la dreta del bloc edificat, orientat al sud-oest, i mostra 

un aire més rústic que la casa dels senyors, amb una façana sense referir i un portal de 

llinda sobre quatre escalons. 

Un altre punt a destacar de la visita  és la visió d’una tafona, amb tota la seva maquinària 

antiga, on es pot veure com funcionava i tota la seva estructura. Planícia és una de les 

possessions de Mallorca de més tradició olivarera. Pot presumir de tenir la seva pròpia 

tafona on, encara no fa molts anys, elaboraven l’oli que llavors distribuïen en el mercat. 

A la paret esquerra es pot observar la data de construcció de la tafona, l’any 1724 quan 

també s’edificaren les cases dels amos. En aquell moment era considerada una tafona 

moderna. Comptava amb dues bigues, fet que li conferia un més que destacat prestigi. 

Durant el segle XX, amb els germans Balle com a propietaris, el sistema es va mecanitzar 

per tal d’agilitar el procés d’elaboració d’oli. 

En aquesta tafona l’any 1944-45 es varen produir 12.794 litres d’oli . Aquesta es pot con11 -

siderar una quantitat normal o més aviat baixa. Segons les fonts orals, hi va haver un any 

de gran collita en què la quantitat d’oli envoltava els 72.000 litres. Amb molta probabilitat 

la següent glosa data d’aquesta temporada: 

Noltros tenim l’amo bo, / sa madona que és garrida, / collim oliva pansida / i s’altra 

ja està en flor . 12

La botiga d’oli, adjunta a la tafona, té les piques de triar i el safareig per emmagatzemar el 

líquid. El procés d’elaboració de l’oli, resumint-ho i emprant els noms propis de les mesu-

res antigues és: 

 Font de l’Arxiu Municipal de Banyalbufar.11

 Glosa popular (Font oral).12
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en la tremuja hi cabien 16 barcelles d’olives, que constituïen una trullada; solien 

fer-se 8 trullades per dia i per biga; cada trullada solia donar 8 quartans d’oli; 4 

quartans d’oli eren una mesura o 16 litres; 3 mesures feien un odre; i dos odres 

componien una somada o càrrega . 13

Es coneix una altra glosa que diu: No puc fer molt llarga estada / perquè faç de tafoner / si 

em descuid ja no seré / a sa primera truiada . 14

Al llarg del recorregut podem contemplar al costat dels principals camins rotles de sitja. 

Això és, bàsicament, al terreny que no es conrrea i hi predomina el pinar, podem trobar 

testimonis de l’activitat que feien els carboners. Els rotles foren bastits també a nuclis d’al-

zinar, ja que aquest és el més adient per a obtenir carbó, encara que també es podia fer 

servir pi o altres fustes. 

Els carboners, abans d’iniciar la feina, sol·licitava l’arrendament al senyor o l’amo de la 

finca l’espai per a dur a terme l’activitat, que es coneixia com a ranxo, i que havia de ser 

pagat amb la donació d’una part de la producció, encara que en els darrers anys els terra-

tinents es conformaven en tenir el terreny net. 

Una vegada s’atorgava el permís, el carboner bastia el rotle i posteriorment es recobria 

d’una capa de terra fina per afavorir la combustió. Tomàs Vibot (1999) explica perfecta-

ment en què consistia: 

La sitja es composava mitjançant troncs més gruixuts al centre, mentre anava min-

vant la mida de la llenya a mesura que s’anava separant del punt originari, formant 

una gran figura cònica. A la part zenital de la cuculla es deixava un forat conegut 

com ull de la sitja que permetia la sortida del fum. Disposada la llenya, es cobria 

amb la brasera (maolls i branques menudes) i una darrera capa de terra fina. Es 

calava foc per l’ull i durant deu o dotze dies es deixava cremar sense treure-li la 

vista del damunt. (p. 79) 

 Consellería de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.13

 Glosa popular (Font oral).14
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El lloc on vivien els carboners consistia en una barraqueta de planta circular, normalment,  

s’aixecava amb la tècnica de pedra en sec i es recobria amb brancam i càrritx (per a evi-

tar, en els dies de pluja, que l’aigua entràs). 

7.5. Recomanacions per a l’itinerari 

1. Portar roba i calçat còmode. 

2. No surtir dels camins per a evitar fer malbé l’espai natural. 

3. Respectar en tot moment la normativa tant de la finca de Planícia com la d’Es Ra-

fal. 

4. Portar aigua. 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7. CONCLUSIONS 

A manera de conclusió, remarcar una sèrie d’idees. La primera és que no hem de pensar 

que el recurs de l’itinerari és un fet innovador, ja que, com bé hem explicat a l’apartat de 

l’estat de la qüestió, es fomenta des de fa segles. Si que és una manera de rompre amb la 

rutina d’estar sempre a l’aula i els alumnes solen respondre molt bé a les activitats, siguin 

de qualsevol nivell educatiu. 

Opino que un itinerari ben dissenyat, a més de tenir una prèvia preparació a l’aula del 

tema amb què es relaciona, són molt efectius per al desenvolupament del Currículum 

educatiu, a més de les competències bàsiques, valorar l’entorn i adquirir aptituds pro am-

bientals. 

Una qüestió fonamental que ens demanem a l’hora de dissenyar l’itinerari és el perquè de 

la seva realització. Una de les respostes pot ser per a apropar els alumnes al medi am-

bient que els rodeja i obtenir els coneixements per si mateixos, és a dir, que vegin les evi-

dències ells mateixos i no sols perquè ho llegeixen al llibre de text. 

Un altre punt que es pot remarcar és el fet de la terminologia. Molts dels mots relacionats 

amb l’agricultura s’estan oblidant, i amb aquest itinerari es podran recordar (ja que es pot 

donar el cas que alguns alumnes en tinguin coneixement) o aprendre la terminologia rela-

cionada amb el temari. 

A opinió meva, els itineraris són una eina per a la comprensió, el descobriment i la interre-

lació que es dóna entre els alumnes i el paisatge. D’aquesta manera, l’aprenentatge signi-

ficatiu agafa importància pel fet que s’estableixen conceptes, procediments i aptituds que 

es treballen entre l’aula i l’itinerari. 

Per tot això, crec que els itineraris didàctics són un punt important per a assolir els conei-

xements del Currículum educatiu, ja que els alumnes poden comprendre els fets geogrà-

fics i històrics dins un procés d’ensenyament-aprenentatge. Prova d’això són els nombro-

sos articles i publicacions a revistes, a més dels congressos que s’han dut a terme en 

aquests darrers anys. 
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ANEXES 

Annex 1: Currículum Ciències Socials, Geografia i Història (ESO) 

 “Tercer curs. Continguts.  

- L’aprofitament econòmic del medi físic: relacions entre naturalesa, desenvolupament i 

societat (…) 

- Les activitats agràries i les transformacions al món rural. L’activitat pesquera i la utilitza-

ció de la mar. La producció energètica (fonts renovables i no renovables) i la importàn-

cia de les energies renovables. L’activitat industrial i els espais industrials. Diversitat i 

importància creixent dels serveis en l’economia actual. Observació i identificació dels 

paisatges geogràfics resultants. Presa de consciència del caràcter limitat dels recursos, 

de la necessitat de racionalitzar-ne el consum i de l’impacte de l’activitat econòmica a 

l’espai. El canvi climàtic: factors i conseqüències (…) 

- Contextualització de l’economia balear dins el marc espanyol, europeu i mundial. La 

terciarització de les Illes Balears: evolució i situació dels sectors primari i secundari. El 

turisme: evolució i característiques del turisme tradicional i del turisme alternatiu. Re-

percussions demogràfiques, socials, culturals, econòmiques i mediambientals del turis-

me (…).” 

(Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundà-

ria obligatòria a les Illes Balears. http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secunda-

ria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf [data de consulta: 05/03/2018]) 

Annex 2: Fragment de El Magisterio Español (1926) 

 “Las excursiones y los paseos al aire libre, tanto por sus consecuencias en el orden 

docente como por sus beneficios como ejercicio físico, han sido y serán siempre reco-

mendados. Así, aunque nuestra providente y copiosa legislación no se había acordado de 

ellos, muchos maestros, para sacar a los niños en días buenos de malos locales-escue-

las, y para que los discípulos se apropiasen más fácilmente ciertos conocimientos, organi-

zaban paseos… y excursiones a talleres y fábricas. Para sancionar tan buena costumbre /

no bien vista siempre en los pueblos y aún en las ciudades fue dictada la Real orden de 

10 de abril de 1918, que por su carácter general da cierta autoridad a los Maestros para 

organizar las excursiones y paseos, autoridad de la que carecieron antes. La Real orden 

aludida dice así: 
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 “1. Los Maestros podrán dedicar a paseos y excursiones escolares una sesión por 

semana de las destinadas actualmente a clase. 

 3. Los niños llevarán un diario de excursiones, y los maestros un registro; en el que 

anotarán los paseos y excursiones realizadas, dando éstos cuenta trimestralmente al Ins-

pector de su respectiva zona de las que lleven a cabo, y enviándoles copia de los diarios 

de excursión hechos por los niños,  para que se tenga en cuenta como mérito en la carre-

ra de los que se distingan en la práctica de este procedimiento”. 

El Magisterio Español, 1926.” (Sebastià i Blanes, 2010, p. 115) 

Annex 3. Cases de Planícia 

Ajuntament de Banyalbufar. Catàleg de béns patrimonials de Banyalbufar: Planícia. http://

www.ajbanyalbufar.net/libre/www.ajbanyalbufar.net/CATALEG%20PATRIMONI/PDF%20-

DOC%20ESCRITA/PDF%20FITXES/B080_116_PLANICIA.pdf [data de recuperació: 

17/04/2018] 
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Annex 4. Cases d’Es Rafal 

Ajuntament de Banyalbufar. Catàleg de béns patrimonials de Banyalbufar: es Rafal. http://

www.ajbanyalbufar.net/libre/www.ajbanyalbufar.net/CATALEG%20PATRIMONI/PDF%20-

DOC%20ESCRITA/PDF%20FITXES/A006_117_ES%20RAFAL.pdf [data de recuperació: 

17/04/2017] 
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Annex 5. Mapa geomòrfic de Banyalbufar 

Ajuntament de Banyalbufar (Ed.) (1998). Història de Banyalbufar. Consell de Mallorca.  

pp. 16 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Annex 6. Article “Les possessions. Patrimoni de Banyalbufar” 

“El propassat 15 de juliol la corporació municipal en un ple extraordinari va aprovar la re-

dacció i elaboració d’unes noves normes urbanístiques per una zona del municipi que bà-

sicament afecta el territori que ocupen les possessions del terme. (…) 

Tradicionalment, cada una d’aquestes possessions, era d’un sol propietari o com a molt, 

per qüestions d’herència, de varis copropietaris, essent tots ells d’una mateixa família. 

Però això ha canviat. Les vendes fetes de s’Arbossar l’any 1986 i Son Bunyola l’any 1994 

varen propiciar que dins aquestes possessions es fessin distintes segregacions i que, per 

tant, tinguin ja diferents titulars o propietaris. 

Sense tenir en compte aquestes ventes i parcel·lacions, el cas és que nou propietaris do-

minen, territorialment parlant, tres quartes parts del poble. Aquestes dades, que no ne-

cessiten comentaris, són indicatives de moltes coses, entre elles l’encert de l’equip de go-

vern a l’hora de considerar una normativa urbanística específica per aquesta zona diferent 

de la que pugui afectar la resta del municipi. Perquè és clar que la incidència d’una i altra 

zona són totalment distintes, tant com el nombre de propietaris que hi ha a cada una 

d’elles. 

Per a Banyalbufar el valor i la importància de les possessions no tan sols ve donada per la 

seva gran extensió. No fa falta anar molt enrrera per veure i mesurar, tant en termes eco-

nòmics com polítics, socials, etc., que les possessions han anat marcant el desenvolupa-

ment del poble. Els senyors de les possessions eren els qui, en gran mesura i en funció 

dels seus interessos, movien les voluntants del poble. 

Però hi ha fets que demostren que els banyalbufarins sabien fer-los front, com per exem-

ple, quan es va cremar Son Bunyola i molta gent no va voler anar a apagar el foc. O quan, 

a principis dels anys 30, les collidores de Planícia varen fer vaga fins que el senyor va ce-

dir a les seves demandes. Els testimonis conten que les collidores pujar a Planícia i de-

manaren al senyor un augment de jornal que llavors, de sol a sol, era de 1’50 pessetes 

fins a 2 pessetes. El senyor s’hi negà i elles tornaren a baixar cap al poble. Al cap de dos 

dies l’amo va baixar i els demanà que tornassin a collir, que pagarien a 2 pessetes. 
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Anècdotes o fets puntuals a part, crec que es pot dir que en general les relacions entre els 

banyalbufarins i els senyors de les possessions sempre s’han mantingut dins una situació 

d’equilibri i tolerància mútua sense necessitat de prohibicions i panys de clau. Ans al con-

trari. Una senzilla recomenació de “pensau a tancar sa barrera” ha estat l’única condició 

per poder caminar lliurement per Banyalbufar. Per això els banyalbufarins respectam i es-

timam les nostres possessions. 

Aquest equilibri ha estat una de les claus que ha permés que Banyalbufar conservàs in-

tactes els seus valors estratègics i les seves condicions naturals. Doncs bé, és clar que 

per raons que ara no vénen al cas, la situació de les possessions ha canviat. Però, si 

abans quan la seva producció i explotació agrària condicionava el desenvolupament eco-

nòmic i social del poble, avui que aquest desenvolupament depèn d’un nou concepte i una 

nova visió del territori, les possessions de Banyalbufar continuen tenint una importància 

d’allò més gran. 

Dins aquesta nova cultura del territori, que la societat actual tant estima, les possessions 

tenen dos dels més bàsics i valorats actius: uns paratges sense ciment, quasi verjos i la 

possibilitat de mirar, ensumar i veure de prop la naturalesa. Per tant, i per un lloc petit com 

és Banyalbufar, on el que realment és important i admirat és el seu atractiu global, els 

banyalbufarins no podem fer altre cosa que mantenir i preservar intactes aquests valors. 

(…) Una cosa més. A les possessions es troba dipositat una gran part del patrimoni cultu-

ral i etnològic de Banyalbufar: tafones, sitges, camins, etc. El patrimoni cultural és un altre 

dels actius bàsics del nostre poble. Per tant, cal protegir-lo i considerar-lo com a part inte-

grant de les estratègies de futur i de desenvolupament territorial de Banyalbufar.” 

(Albertí, F. (1995). Les possessions, patrimoni de Banyalbufar. Ma’jil. Banyalbufar. nº1. pp. 

4-7) 

�50



Annex 7. Precipitacions mitjanes anuals a Banyalbufar 

Ajuntament de Banyalbufar (Ed.) (1998). Història de Banyalbufar. Consell de Mallorca.    

pp. 19 
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Annex 8. Perfil esquemàtic d’usos i vegetació de Banyalbufar 

Ajuntament de Banyalbufar (Ed.) (1998). Història de Banyalbufar. Consell de Mallorca.    

pp. 21 
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Annex 9. Panoràmica d’on s’observa part d’“Es Camp Gran” 

Annex 10. Cases de Planícia 
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Annex 11. La casa de les Collidores 

Annex 12. Cases d’Es Rafal 
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Annex 13. Llegenda de “Sa por des Rafal” 

Sembla que l’autèntica torre de ses Ànimes era la torre des Rafal, on fa segles es va co-

metre un assassinat, i la veu popular comentava des d’aleshores que “hi sortia por”. El 

popularitzat nom de talaia de ses Ànimes referit a la torre de defensa veïna, situada ran 

de carretera, és relativament recent, i el seu nom de sempre ha estat talaia o torre des 

Verger. La rondalla de l’Arxiduc sobre la por des Rafal és la següent: 

 “Aquesta por que sortia a n’es Rafal deien que era per tot i que no la veien p’en 

lloc. Anava per totes ses cambres de ses cases, manco per davant sa capella. Ningú no 

l’havia vista mai en no esser uns al·lots que es dia dels morts que anaven a menjar lle-

dons, veren un homo a un balcó amb una barba molt llarga o que fumava amb una pipa 

molt grossa. 

 En sa nit sentien molt de renou i trencadissa de plats i olles, però el sendemà de-

matí tot tornava estar sencer. Ningú per res del món cresat volia dormir dins aquella casa. 

 Un capellà molt agorasat va dir que hi dormiria i hi va anar a quedar, i quan se col-

gà va deixar es llibre de resar damunt una cadira devora es llit. Encara no estava adormit 

quan va sentir que agafaven es breviari. Va encendre un misto, i no va veure ningú i es 

llibre estava tal com l’havia deixat. Es cap d’un instant tornà sentir renou i va dir: 

 - Qui és que toca es llibre? 

 - Jo el tenc, a n’es llibre, va dir una veu; ell va encendre un misto totduna, però ja 

no va veure ningú i es llibre estava allà mateix. L’endemà va dir que no hi tornaria a dormir 

pus. 

 Una altra vegada, un cavaller molt valent va anar a dormir allà mateix i deixà s’es-

pasa a n’es capçal des llit. En sa nit sentí renou de cadenes, s’aixecà des llit, i agafà s’es-

pasa i començà a donar espasades arreu arreu. L’endemà quan s’aixecà no trobà més 

que es senyals de ses espases per ses parets i per ses cadires. 

 Una altra vegada, i aquesta sa por s’acabà, un fadrí va anar a dormir a sa mateixa 

cambra, i quan va estar colgat va sentir que feien córrer es llit, que era un llit amb rodes, i 

ell va fer una riallassa i els digué: 
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 - Jau, agafau aquesta; es llit no es mogué més i sa por va estar acabada”. 

(Habsburgo-Lorena, Ll. S., 1982, pp. 170-172). 

Annex 14. Diccionari tafoner 

1. Barcella: recipient que té la capacitat de dita mesura i serveix per mesurar. Set al-

muds no fan barcella: ho diuen d’una cosa que ret poc. 

2. Bóta congrenyada: bóta cenyida per un congreny. 

3. Tremuja: caixa de fusta de forma piramidal invertida, on s’aboquen els materials que 

han de ser mòlts. Hi caben 16 barcelles d’olives. 
4. Trull: conjunt d’enginys on s’esclafen i s’esmicolen les olives. És un sinònim de molí. 

5. Trullada: quantitat d’oliva que es mol i que és suficient per a una premsada. 

6. Quintar: pedra de forma cilíndrica, d’un metre de diàmetre per un altre d’alçada apro-

ximadament, que pesa unes dues tones. Aquest quintar fa baixar o pujar a voluntat, en 

un sentit o en l’altre, els creuers o travessers. 

(Font: Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears). 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Annex 15. Dossier d’activitats i qüestionari 

ITINERARI DIDÀCTIC: UN 
RECORREGUT PER  

BANYALBUFAR 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QUÈ PODEM TROBAR A AQUEST 
DOSSIER? 

La història de Banyalbufar + activitats 
Els sectors econòmics + activitats 
L’itinerari 
Qüestionari 
Informació per al professorat  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La història de 
Banyalbufar 
El municipi de Banyalbufar com-
pta amb 18 km2 d’extensió, 
trobant-se al vessant septen-
trional de la Serra de Tramun-
tana amb un pendent mitjà de 
20º. La mola de Planícia, amb els 
seus 934 metres, centra la re-
reguarda de Banyalbufar, i Es 
Puntals i el moletó de Sa Granja 
la flanquegen a oest i est res-
pectivament. Al sud trobam la 
vall de Superna, una cresta divi-
sòria. Aquests quatre límits di-
buixen un rectangle d’uns 7.5 per 
2.5 Km, orientat de S-W a N-E i 
deprimit fins a la mar pel N-W. 
18 Km2 inclinats tots ells, o 
quasi tots, cap al vessant N-W de la Serra de Tramuntana (Bujosa et al, 1998, 
pp. 12). 

Els seus orígens és remunten al segle X, quan era una alqueria amb el nom de 
Bany-Al-Bahar, topònim musulmà que significa “construït vora el mar”. Amb la 
conquesta catalana, el terreny va ser cedit als cavallers Gilabert de Cruïlles i 
Ramon Sa Clusa. Des del segle XV fins al XIX el règim administratiu d’Esporles i 
Banyalbufar constituïen la mateixa Universitat. Així doncs, el 1836, Banyalbu-
far i Esporles se segregaren, formant municipis independents. 
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Alguns autors reconeguts parlaren sobre Banyalbufar, i descrivien el municipi 
d’aquesta manera: 

El Cardenal Despuig diu que: “Bañalbufar, llamado antiguamente Bañalbahar, es población de 86 
vecinos lugar ameno por su situación y por su fertilidad, abunda de azeyte, y frutas esquisitas que 
son su cosecha principal, la tiene también de varios vinos esquisitos; en su distrito se quentan hasta 
70 fuentes de unas aguas muy puras y las más apropiadas para el blanqueo de ropas e hilo, en que se 
exercitan sus naturales” (Valero i Albertí, 2000, p. 21). 

Un altre personatge molt conegut, l’Arxiduc Lluís Salvador, ho va descriure així: 
“La localitat s’aixeca al peu d’una muntanya coberta d’arbusts, no lluny de la mar, en un comellar 
suau que sols la laboriositat i el zel dels seus habitants, com també l’existència d’abundants fonts 
han pogut convertir en un verger de parres i horts. Banyalbufar compta amb 461 habitants i 128 
cases, 7 de les quals estàn deshabitades. És més petit, doncs, que Estellencs, però més formós i alegre 
per la seva proximitat a la mar, la superfície blava de la qual se’ns ofereix sens límits de vista. El bell 
nom de ressonàncies aràbiques s’hi escau, sens dubte, a un lloc tan encisador, i quan el sentim hom 
diria que és el so de les ones que trenquen a la vorera esquerpa o la remor de les ràpides torrenteres 
que mouen els molins existents fins i tot vora la costa. La pau i el benestar han fet seu l’indret, en el 
qual hom sent desitjos de viurer-hi, allunyat del món, i confós amb aquesta bona gent, majoritària-
ment pescadors i vinicultors” (Valero i Albertí, 2000, pp. 29-30). 

ACTIVITATS 

1. Treballant en grups i fent una recerca amb l’ajut de mapes, fotografies, 
internet…, tracteu els següents punts: 

- Característiques geogràfiques de les Illes Balears (i tracteu el municipi de 
Banyalbufar). 

- Les característiques socioeconòmiques de les Illes Balears a partir del 
1950 (fent una recerca de Banyalbufar). 

- Com ha influenciat l’home al paisatge de Banyalbufar? 
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Els sectors econòmics 
L’activitat econòmica es divideix en sectors econòmics. Cada un es refereix a una 
activitat que te unes característiques comuns. Podem dividir en: primari, secun-
dari i terciari. 

El sector primari és on es troben les activitats agrícoles, ramadería, caça i pes-
ca, és a dir, són activitats on el seu producte es treu de la naturalesa. A Espanya, 
històricament, aquest sector ha tengut moltíssima importància, fins que el sec-
tor terciari agafà força.  

El secundari és el que du a terme una transformació del producte. Molt present a 
les regions de més al nord d’Espanya, és un sector que a les Illes Balears ha tengut 
més dificultats per a mantenir-se. 

El terciari, o el sector serveis, és el sustent des de fa dècades no sols a les Illes 
Balears, sino a tota Espanya. En aquest sector hi incloem els restauradors, 
transport i comunicacions, comerços…  

ACTIVITATS 

1. Feis quatre grups a l’aula, treballareu el següent: 

- Dos grups treballaràn el sector primari (històricament i en l’actualitat) a 
Banyalbufar. 

- Els altres dos treballaràn el sector terciari (com va començar i quina és la 
seva importància actualment). 

- Una vegada treballat, duis a terme un debat per a posar en comú totes les 
idees. 
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L’itinerari 

L’itinerari te el seu inici al pàrking de terra que es troba al quilòmetre 90,3 de la 
carretera MA-10. Uneix els municipis de Banyalbufar i Estellencs, encara que el 
punt d’inici és al terme de Banyalbufar. El final és al poble de Banyalbufar, a la 
mateixa carretera que l’inici al punt quilomètric 87, a la plaça que es troba al 
centre. 

La dificultat és baixa i la distància a recórrer són 6,2 quilòmetres. Es reparteix de 
la següent manera: tres quilòmetres per arribar a les cases de Planícia, que és 
pendent fins a arribar-hi; d’aquí a les cases d’Es Rafal hi ha una distància d’1.7 
quilòmetres i la ruta és més plana; i d’aquest punt al poble 1.5 quilòmetres més, 
que és costa avall. Es pot realitzar a qualsevol època de l’any, però és recomable 
als mesos de novembre a abril. 
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Qüestionari 
1. Què són els sectors econòmics? Explica, breument, cada un d’ells amb les 

teves pròpies paraules. 
2. De quina manera ha influenciat el sector terciari al nostre pais i a la 

nostra economia? 
3. Explica el que has après a l’itinerari didàctic que has realitzat (no més 

d’una pàgina). 
4. T’ha agradat l’itinerari? SI / NO (Redacta els motius). 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Per al professorat 
Per a poder treballar les activitats, consultau la següent bibliografia: 

- Ajuntament de Banyalbufar (Ed.) (1998). Història de Banyalbufar. Consell de 
Mallorca. 

- Albertí, F. (1995). Les possessions, patrimoni de Banyalbufar. Ma’jil. Banyal-
bufar. nº1. pp. 4-7 

- Barceló Pons, B. (1958). Banyalbufar. La vida de un municipio de la montaña de 
Mallorca. BCOCIN. 620. pp. 95-115. 

- Ajuntament de Banyalbufar. Catàleg de béns patrimonials de Banyalbufar: 
Planícia. http://www.ajbanyalbufar.net/libre/www.ajbanyalbufar.net/CA-
TALEG%20PAT R IMON I /P DF%20DO C%20ES CR ITA/P DF%20F IT XES/
B080_116_PLANICIA.pdf 

- Ajuntament de Banyalbufar. Catàleg de béns patrimonials de Banyalbufar: 
camí antic de Planícia. http://www.ajbanyalbufar.net/libre/www.ajbanyal-
bufar.ne t/CATALEG%20PATRIMONI/PDF%20DOC%20ESCRITA/PDF%20FIT-
XES/B119_166_CAMI%20ANTIC%20PLANICIA.pdf 

- Ajuntament de Banyalbufar. Catàleg de béns patrimonials de Banyalbufar: es 
Rafal. http://www.ajbanyalbufar.net/libre/www.ajbanyalbufar.net/CATA-
L E G % 2 0PAT R I M O N I / P D F % 2 0D O C % 2 0E S C R I TA / P D F % 2 0F I T X E S /
A006_117_ES%20RAFAL.pdf
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