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RESUM 

 
L’objectiu d’aquest treball és la creació d’un itinerari geològic senzill i didàctic sobre 

l’arxipèlag de Cabrera. L’ itinerari recull una sèrie d’aturades turístiques emblemàtiques 

de la zona amb la seva corresponent anàlisi geològica. Per dur a terme aquest itinerari 

s’ha realitzat  una unitat didàctica de set sessions mitjançant un treball per projectes 

dirigida a una classe de sisè de primària.  

 

PARAULES CLAU: Cabrera, geologia , itinerari, unitat didàctica 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this work is the creation of a simple and didactic geological itinerary on 

the archipelago of Cabrera. The itinerary includes a series of emblematic tourist stops in 

the area with its corresponding geological analysis. To carry out this itinerary, a seven-

session didactic unit has been carried out by means of a project work aimed at a sixth 

grade class. 

 
 
KEY WORDS: Cabrera, Geology, Itinerary, didactic unit. 
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1-INTRODUCCIÓ  
 
 

L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer l’illa de Cabrera, un paradís natural que 

tenim just aquí devora, un lloc que ha estat declarat Parc Nacional per la seva singularitat 

i bellesa. Amb aquesta guia pretenem facilitar, des d’un punt de vista geològic, els camins 

a seguir per així poder apreciar tot el que ens ofereix aquest conjunt d’Illes, com na 

Foradada o la famosa Cova Blava. El que pretenem és que un nin de primària tingui el 

coneixement de per què existeixen les muntanyes de l’illa, per què sorgeixen les nostres 

famoses cales d’aigua cristal·lina i arena blanca o perquè a alguns indrets trobam penya-

segats i a altres aquestes meravelloses platges.  

 

En relació a la estructuració del treball, cal dir que consta de dos grans blocs.  En primer 

lloc, una part teòrica on podrem trobar un breu recorregut històric sobre Cabrera i després 

l’itinerari geològic proposat.  El segon bloc és el corresponent a la part empírica, és a dir, 

a la realització d’un projecte on els nins crearan aquesta guia geològica sobre les parts 

més característiques de Cabrera, on trobarem una contextualització, objectius, continguts, 

competències,  metodologia ,la temporalització i la seqüència d’activitats. A més, afegiré 

una pla d’avaluació en forma de rúbrica, on els nins podran avaluar com s’han sentit fent 

el treball i si els agrada aquest nou mètode de feina. 

 
 
2- BREU HISTÒRIA DE CABRERA  

 

Segons Garcia( s.f)  l’illa de Cabrera, ha estat visitada per les principals civilitzacions 

pròpies de la Mar Mediterrània, com poden ser el Fenicis, carteginesos, bizantins o els 

propis romans. En funció de la civilització visitant ha tingut varies funcions al llarg de la 

historia. 

Els segles XIII i XIV Cabrera va ser utilitzada com base d’operacions militars ples pirates 

berberiscs, per tal de tenir vigilada la costa sud de Mallorca i posteriorment atacar-la. Per 

millorar aquesta tasca de vigilància, ells varen ser els qui al segle XIV varen construir el 
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famós castell que avui dia tots coneixem i segueix en peu, tot i que ara no té la mateixa 

funció. 

Quan el 1808 va esclatar la Guerra de la Independència espanyola, Cabrera va canviar de 

funció, i es va convertir en una presó natural; és a dir, que els empressonats no vivien entre 

barrots ni a quartos petits sinó que la pròpia Cabrera, per la seva condició d’Illa i donat la 

distància amb altres punts terrestres, es va convertir en una presó. Aquesta funció es va 

acabar el 1814 amb el tractat de pau. 

 

Una vegada passada la guerra, a finals del segle XIX, Cabrera va passar a ser propietat 

privada ja que va ser comprada per la família Feliu. L’ intenció d’aquests compradors, 

donades les dimensions, era sembrar grans camps de cultius. La família, a més, va 

construir una bodega que com a curiositat direm, que avui dia encara segueix en peu i és 

un reclam turístic pels visitants de l’illa ja que actualment fa la funció de museu. 

 

El període en que Cabrera va ser propietat privada va ser breu; el 1916, va ser expropiada, 

ja que gaudia d’una bona posició de defensa en el mediterrani. A més, es va construir una 

petita base militar, on s’emprava l’illa com a lloc per guardar armes, soldats, vaixells  de 

guerra i fins i tot submarins. Donat que l’illa està molt enfora de qualsevol casa habitada, 

van pensar que era el lloc perfecte per a realitzar pràctiques de tir i Cabrera es va convertir 

llavors en un camp d’entrenament militar. Tot i que es convertís en aquest camp militar, 

va tenir la seva part positiva, ja que va allunyar qualsevol comprador que volgués tornar 

a fer-se amb l’illa en qualitat de propietat privada.  

 

Per acabar, el 1991, Cabrera va obtenir el reconeixament merescut i va ser declarada Parc 

Nacional, per així garantir el seu bon ús i que tothom pugui disfrutar-ho sense fer mal bé.  
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3- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES DE 
CABRERA. 
 

En primer lloc, cal dir que l’arxipèlag de Cabrera està compost per la pròpia illa de Cabrera 

i 18 illots que la envolten. Es tracta d’un relleu emergit que va formar part de l’illa de 

Mallorca fins el final de la darrera glaciació (Pomar, 1976; Colom, 1984) citat al llibre de  

Alcover, J. A. (1993). Història natural de l'Arxipèlag de Cabrera(No. 2). Aquest fet, 

queda evidenciat per la continuïtat física i batimétrica amb Mallorca i la semblança amb 

l’estructura geològica que comparteix amb la Serres de Llevant. 

 

A l’illa de Cabrera es poden distingir dues grans unitats estratigràfiques, les quals 

s’anomenen sèrie de plataforma, del periode Juràssic i sèrie pelágica, del periode Cretaci 

(Pomar, 1976). La primera està composta bàsicament per dolomies i calcàries i componen 

un paquet de roques dures. En canvi la sèrie pelàgica, està contituïda per una alternància 

de calcàries margoses i margues i componen un conjunt de roques blanes. Hi ha 

d’altres èpoques geològiques representades a Cabrera però aquestes són les principals per 

du a terme l’explicació als infants.  

      

El tercer gran grup de materials de Cabrera són els de l’Eocè: els trobam principalment a 

la part nord de l’illa i són un tipus de materials molt rics en nummulits, reconeguts com 

un dels fòssils més característics de les roques de l’illa. 

Per acabar, podem trobar el Quaternari. Aquest tipus de materials són més blans ja que no 

estan consolidats. Aquests, els podem trobar a desembocadures de torrents o al peu de les 

valls.   

     

L’estructura geològica de Cabrera està composta bàsicament per dues làmines 

encavalcants, es a dir, un conjunt de materials es disposen a sobre d’un altra conjunt de 

materials, repetint-los. Aquesta és la manera com es formen les serralades de plegament; 

a partir d’una compressió entre dues porcions d’escorça. Allà on un troç d’escorça es posa 
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a sobre de l’altre és allà on es formen les cadenes de muntanyes. A la figura 1 es mostra 

un esquema molt didàctic que assimila uns cotxes a les plaques tectòniques. Com que els 

cotxes (les paques) es mouen a distintes velocitats, si hi ha compressió els cotxes (plaques) 

es superposen simulant la formació de muntanyes. Si els cotxes se separen, es simula la 

formació de dorsals oceàniques. 

Figura 1. Esquema didàctic assimilant les plaques tectòniques a cotxes que es mouen a distintes velocitats. 

Si els cotxes xoquen simulen la formació de muntanyes de plegament. Si els cotxes es separen, simulen la 

formació de dorsals oceàniques.  

 

 

Font: Doglioni, C. (1993). Geological evidence for a global tectonic polarity. Journal of the Geological Society 
of London, vol. 150, pp. 991-1002. 

 

 

4-ITINERARI GEOLÒGIC         

        

L’itinerari presenta un total de 4 estacions, que corresponen a aturades turístiques 

emblemàtiques de Cabrera. L’itinerari ens permetrà conèixer les característiques 

geològiques més importants d’aquest arxipèlag. 

 

El recorregut parteix des del port de sa Colònia de Sant Jordi i toca fer la travesia marítima 

cap a l’arxipèlag de Cabrera. El trajecte dura una mitjà hora amb una barca ràpida. Abans 
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d’arribar a l’illa gran, ens trobam una sèrie d’illots el primer del qual és Na Foradada. 

Anam trobant els illots en el següent ordre 

 

4.1-PRIMERA ATURADA 

 

• Illa de na Foradada:  

A la primera illa es veuen distintes coves d’abrasió marina (Figura 2) a la base dels 

penya- segats que conformen na Foradada. Les coves s’inicien a les zones més dèbils 

dels penya-segats (escletxes, fractures, zones de roca més dèbil…). L’impacte de 

l’onatge va erosionant aquestes zones més dèbils i van creant les coves, les quals 

creixen des de la base (al nivell de la mar) cap al sostre.  

 

El penya-segat, és un accident geogràfic, que consisteix en una gran pendent 

abrupta, normalment de gran altura, que es troba en contacte amb la mar, però no 

necessàriament. Els penya- segats, solen ser de materials resistents als diferents 

agents erosius, principalment la mar, i solen ser roques sedimentàries dures com les 

dolomies o les calcàries entre altres. 

 

Als penya-segats de na Foradada també es poden observar laminacions creuades de 

dunes fòssils que pertanyen a grans sistemes dunars formats en temps anteriors 

(durant el PlioQuaternari). 
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Figura 2. Coves d’abrasió marina i restes de dunes a Na Foradada. 

 

 

Font: Camins i caminois, C. ( Na Foradada , 2017, 3 junio). 

 

• Illa de Na Pobra: Presenta una forma allargada i també està envoltada de penya-segats, 

alguns d’ells superiors als 20 metres.  

• illa de Na Plana: De la mateixa forma que les anteriors, també presenta un litoral on 

els penya-segats són els protagonistes, amb una altura màxima de 23 metres. 

• Illa de L’Esponja: Té una forma allargada, es troba envoltada pels 4 costats per penya-

segats superiors al 20 metres.  
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• Illa del Conills (Conillera): Arribam a l’illa dels Conills, la segona illa més gran de 

l’arxipèlag. Rep aquest nom, ja que vista de la llunyania, presenta una morfologia 

semblant a la d’un conill, amb una alçada màxima de 122 metres. 

• Na Rodona: La darrera aturada abans d’arribar a Cabrera Gran és Na Rodona. Com el 

seu propi nom indica, és una illa amb una forma arrrodonida. 

 

Finalment arribam a l’illa gran, a Cabrera, i és aqui on comencen les nostres aturades. 

4.2  -SEGONA ATURADA: El Castell de Cabrera 

 
Una vegada hem entrat a la bocana del port, mirant a la nostra esquerra trobam el famós 

castell de l’illa de Cabrera. Podem apreciar perfectament la estructura que té la muntanya 

on es troba situat el Castell (Figura 3). El Castell es troba edificat sobre roca dura, les 

calcàries del Juràssic. A l’esquerra de les calcàries, per davall d’elles, es troben les 

margues del Cretaci. Com que la disposició és de materials més antics (Juràssic) per sobre 

de materials més moderns (Cretaci), es tracta d’un encavalcament, d’uns materials que es 

posen a sobre d’uns altres. Aquesta és la manera en que es formen les muntanyes de 

Cabrera!  

Figura 3. El Castell de Cabrera es troba construït sobre les calcàries del Juràssic. Aquestes es disposen sobre 

les margues del Cretaci mitjançant un encavalcament que posa roques més antigues (Juràssic) damunt de 

roques més modernes (Cretaci). 
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Font: Gaspar Valero i Martí ( Cabrera, s.f) Recuperat de https://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-

historicos/author/admin/page/4/ 

 

4.3 -TERCERA ATURADA: Platja de S’Empalmador 

Una vegada avançam cap a l’illa gran, podem fer una anàlisis sobre les característiques que 

presenta el seu litoral i la seva morfologia. A simple vista podem veure que aquesta entrada 

al port és el final d’una gran vall on hi desembocaven un parell de torrents (Figura 4). La 

forma d’V característica d’aquest tipus d’accidents, que el podem definir com una depressió 

allargada, ens fa pensar que antigament el nivell de la mar era molt inferior, i allà mateix 

podiem trobar la desembocadura d’un gran nombre de torrents que formaven un petit llac. 

Amb la pujada del nivell de la mar, aquesta vall ha estat inundada i actualment és un entrant 

marítim que es fa servir com a port.  
 

Figura 4. Conques torrencials que desenboquen al port de Cabrera. En color taronja els materials al.luvials 

i en groc els materials de platja marins. 
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Font: Google earth (Cabrera, 2018) Recuperat de https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

El litoral de l’illa gran de Cabrera, està predominat pels penya-segats i les costes rocoses. 

Tot i això, també podem trobar algunes platges o cales arenoses com sa platja de S’ 

Empalmador. Aquesta platja, que es troba a uns 15 metres del embarcader, la podem 

trobar a l’entrada del port. És una aturada indispensable a la nostra visita a Cabrera, on 

podrem trobar aigües cristal·lines i una arena verge. Son platges mixtes, on podem trobar 

arena, pedres i grava. 

 

Com es formen aquestes platges?  

Com diu Alcover, J. A. (1993) aquest tipus de platges, són el resultat d’una acumulació 

de sediments que venen de diferents parts ja sigui  d’origen terrestre o d’origen marí. Són 

una intersecció entre un torrent i la mar, juntament amb una zona on s’han acumulat molts 

de sediments.  En primer lloc, els sediments terrestres, han estat transportats per la poca 

activitat torrencial de l’illa i que finalment han quedat dipositats a aquesta platja. Llavors, 
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podem dir que les cales, són el final del cicle d’un torrent, i és aquest amb el transport de 

sediments qui la crea. Els segons, són materials que es troben a poca profunditat 

(Posidònia Oceànica) i per l’acció acumulativa resultant del moviment de les ones i del 

vent, fan que els sediments transportats, finalment quedin estancats a la costa i llavors el 

resultat sigui una gran acumulació sedimentària de diferents materials que es 

converteixen en una platja. La poca activitat torrencial de l’illa, influencia en el tipus 

d’arena que trobam a aquesta platja, però això trobam arena blanca, ja que la seva 

procedència majoritàriament és del fons de la mar, de les parts menys profundes.  

 

4 .4- QUARTA ATURADA: Sa Cova Blava 

 

Parlant dels penya-segats propis de Cabrera, la mar determina la seva forma, ja que actua 

com a agent erosiu de la part més baixa i al mateix temps com a agent transportador de 

diferents sediments que s’acumulen a la seva base. 

 

La darrera aturada del itinerari és la de la famosa “cova blava”. Una aturada indispensable 

si visites Cabrera.  Aquesta cova, té una alçada de 20 metres. A l’interior, les dimensions 

que ens trobam són d’una planta de 120 x 75 metres quadrats, i per una altra banda, una 

profunditat d’uns 20 metres. Aquesta emblemàtica Cova, està constituïda dins de materials 

calcaris menys durs que la resta que l’envolta. Aquests materials han estat dissolts i 

excavats per l’acció combinada de la pluja i la mar 

 

 

Figura 5. Esquema del perquè la Cova blava és única en aquest sector de Cabrera. 
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Font: Excursiones a Cabrera( Sa cova Blava ,18 de maig de 2016) 

Recuperado de : 

http://www.excursionsacabrera.es/blog/excursiones/sa-cova-blava-una-parada-obligatoria 

 

La cova presenta dues “parets”: la paret més septentrional correspon a una falla, on es poden 

observar estries de falla (Figura 6), que són les marques de moviment entre dos blocs. La 

paret meridional correspon a les capes de materials més blans, més fàcilment erosionables. 

De fet, per aquest motiu existeix la cova. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A la cova blava la paret de l’esquerra correspon a una falla i la de la dreta a les capes més blanes del 

Cretaci. 
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Font:  ( Sa cova Blava , 18 agost de 2010)  Recuperat de 
www.flickriver.com/photos/darknessmoni/popular-interesting/ 
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5. CONTEXTUALITZACIÓ  

 

Presentam un treball on la protagonista és l’arxipélag de Cabrera, declarat el 1991 com a 

Parc Nacional entre altres reconeixements. Treballarem aquest tema, mitjançant un 

sistema innovador i dinàmic ,  que és el treball per projectes, un treball on els nins treballen 

en grups cooperatius amb la recerca d’un objectiu final i comú.  

 

Treballarem continguts del bloc 2 (El món que ens envolta) del currículum de les Illes 

Balears de ciències socials, tals com, Roques i minerals i els parcs naturals i nacionals de 

les Illes Balears.  

 

Aquest treball va dirigit a alumnes de sisè de primària del Centre CEIP Nova Cabana, a 

una classe de 24 alumnes on hi ha 14 nins i 10 nines, entre els quals, trobam a dos alumnes 

amb trastorns DEA, com és el TDAH. Són un grup molt cohesionat i treballador. 

 

El que pretenem amb aquest treball és conscienciar als nins de la importància de tenir un  

turisme de qualitat, per això, amb aquest projecte volem fer una guia turística per tal de 

“vendre” els encants de la nostra illa que van més enllà de la imatge que molts tenen de 

nosaltres.  A més, té una doble intenció, ja que també volem que els mateixos nins, 

coneguin aquests “encants”  i així puguin valorar i disfrutar de tot el que ens ofereixen els 

paisatges, que tot i tenir-ho tan a prop, moltes vegades no el sabem aprofitar. D’aquesta 

manera coneixeran més sobre Cabrera i els podran contar coses als seus amics i família.  

 

 
 

 

 

 

 

6- OBJECTIUS 
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Objectius generals: 

L’àrea de ciències socials té com a objectiu principal el desenvolupament d’hàbits 

de feina individual i en equip. És molt important que l’alumne aprengui que el seu esforç 

és imprescindible per poder avançar en l’aprenentatge. A partir d’ aquí , treballam amb 

uns objectius més específics com: 

 

1. Conèixer la geologia del parc. 

2. Valorar els paisatges naturals de les Illes Balears. 

3. Conscienciar sobre la importància del treball en equip. 

 

 

7. CONTINGUTS 

 

Ciències naturals (bloc 1) 

       

1. Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació, simular processos i 

presentar conclusions.        

2. Treball individual i en grup. 

 

          Ciències socials: (bloc 1 i 2) 

       

1. Estratègies per resoldre conflictes, utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica i tolerant.  

2. Utilització de tècniques per potenciar la cohesió del grup i el treball cooperació. 

      

3. Planificació i gestió de projectes amb el fi d’assolir objectius. Iniciativa 

emprenedora.       

4. Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics.   

5. Estratègies per resoldre conflictes, utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica i tolerant.   

6. Roques i minerals: propietats, usos i utilitats.     

7. Els parcs naturals i nacionals de les Illes Balears.    
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8. La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i hidrografia. 

 

8- COMPETÈNCIES 

 

Competència en comunicació lingüística 

Fan servir aquesta competència, ja que incorpora la descripció́ i la interpretació́ dels 

raonaments i dels processos que configuren la pròpia comprensió́, l’esperit crític i les 

destreses comunicatives.  

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Treballarem aquesta competència ja que els conceptes treballats impliquen relacionar-se 

amb el món físic mitjançant l’ interacció i l’observació. És necessari que adquireixin una 

concepció espacial d’aquest i, que aprenguin a resoldre problemes en situacions reals, 

com els qui se’ls plantejarà a l’hora de fer feina en equip. 

 

Competència per aprendre a aprendre    

Aquesta competència fa referència al caràcter instrumental que tenen els continguts. Les 

activitats proposades en aquesta unitat didàctica fan referència a n’aquesta competència 

ja que es pretén que el que s’explica sigui útil per al futur de l’alumnat.  

 

Competència cultural i artística 

Aquesta competència fa referència a la cultura de les Illes Balears, a n’ aquest cas fa 

constància de l’únic Parc Nacional que trobam a les nostres illes. A més  durant el projecte 

els nins realitzen fotografies, dibuixos d’itinireraris, power-points,... 

 

Competència social i ciutadana 

Aquesta competència es refereix a la convivència amb els seus companys de  grup on 

accepten i valoren les opinions dels altres membres de l’equip, que s’empra el diàleg per 

consensuar estratègies i que es valora la responsabilitat.  

     

Competència en el tractament de la informació i competència digital 

Consisteix en l’aprenentatge a partir de l’ajuda de material electrònic, com per exemple 

l’ordinador, tablets… A més de saber com emplear aquests utencilis, a cercar l’ 
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informació, fer presentacions i poder estar al dia en una societat i un món on aquests tipus 

d’aparells cada vegada prenen més importància.  

 

Autonomia i iniciativa personal    

Aquesta competència va enfocada a aconseguir que el nin faci feina d’una manera 

autònoma, que pugui resoldre els problemes que es plantegen durant el treball i que es 

poden equiparar als possibles inconvenients que pot tenir a la vida real en un futur.  A 

més també cercam que el nin sigui emprenedor i pugui aportar idees per tal d’arribar a 

l’objectiu comú. 

 
9- METODOLOGIA 
 

Per dur a terme aquest treball, durem a terme una metodologia com és el treball per 

projectes.  Com diu Tobón (2006) un projecte es defineix com un conjunt d’activitats 

sistemàtiques i elaborades que s’executen amb una finalitat de resoldre un problema 

determinat. Com hem explicat anteriorment, és un tipus de metodologia on els nins fan 

feina en grups cooperatius i on es pretén que adquiereixin certa autonomia a l’hora de 

realitzar el treball, repartir tasques i solucionar els possibles problemes que poden sorgir 

al llarg de tot el procés.          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- ACTIVITATS 
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A continuació, es presenten un total de set sessions a les quals es duen a terme tot el 

projecte. Cada sessió està dividida en les activitats corresponents i els continguts que es 

treballen:  
 

SESSIÓ 1 

Posada en comú i creació de grups. 

Continguts que es treballen: 

1.   Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i 

seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions. 

2. Planificació i gestió de projectes amb el fi d’assolir objectius. Iniciativa 

emprenedora. 

3. Utilització de tècniques per potenciar la cohesió del grup i el treball cooperatiu.  

4. Estratègies per resoldre conflictes, utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica i tolerant. 
 

 
Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1. Creació de grups heterogenis 

Descripció Per a fer aquest projecte en primer lloc dividirem la classe en petits 

grups. Per això, podrien fer subgrups seguint aquesta metodologia que 

podem veure a continuació. A partir d’aquestes divisions, podem 

començar el projecte de tal manera que cada grup , s’encarregui d’una 

aturada del itinerari.  

 

 
Ens quedaran grups de 4 alumnes. 

Temporalització  30 min. 

Agrupament  Per grups. 

  Activitat 2. Què volem saber? 
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Descripció Una vegada tenim els grups fets, ens demanam que volem saber, que 

necessitam per a poder completar el nostre itinerari, en definitiva feim una 

recol·lecció de tota la informació que ja sabiem sobre Cabrera i cercar la 

necessària per completar el nostre itinerari. 

Temporalització  60 minuts. 

Agrupament  Grups gran i posteriorment els grups corresponents. 

 
 

SESSIÓ 2 i 3 

Recerca d’informació 

Continguts que es treballen: 

1.   Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i 

seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions. 

2- Planificació i gestió de projectes amb el fi d’assolir objectius. Iniciativa 

emprenedora. 

3.- Estratègies per resoldre conflictes, utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica i tolerant. 

4- Roques i minerals: propietats, usos i utilitats. 

5- Els Parcs Naturals i Nacionals de les Illes Balears. 

6- La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i 

hidrografia  
 

 

 
Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1: Recerca d’informació. 

Descripció Una vegada tenim els grups creats, seguirem per la recerca de la 

informació que necessitem saber per tal de crear el nostre recorregut. Per 

tal de poder fer aquesta recerca, dotarem als nins d’una sèrie de tablets i 

accés a Internet, a més de la possibilitat de visitar la Biblioteca per tal de 

cercar llibre útils per a la nostra tasca. A partir d’ aqui, entra en acció la 

capacitat del grup per dividir-se el treball, ja que han de completar un 

recorregut amb una sèrie d’itineraris dels quals hauran de cercar les 

seves característiques i sobretot la seva geologia. 

Temporalització  60 min. 
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Agrupament  Per grups. 

  Activitat 2. Recerca d’informació. 

Descripció A n’ aquesta sessió, seguirem cercant informació com a la passada, ja que 

en la meva opinió amb una sola sessió no és possible trobar tota la 

informació desitjada i classificar aquesta. 

Temporalització  60 min. 

Agrupament  Grups heterogenis de 4 alumnes. 
 

 

 

SESSIÓ 4 

Eix de la sessió: Visita a l’arxipèlag de Cabrera. 

Continguts que es treballen: 

1- Les roques i els minerals de Cabrera 

2- Parc Nacional de l’arxipèlag de Cabrera 

3- La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i 

hidrografia  
 

Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1. Sortida a l’arxipèlag de Cabrera. 

Descripció Quina millor manera hi ha que veure amb els teus propis ulls el que has 

de plasmar al paper? Per això, farem una visita guiada al Parc Nacional 

de Cabrera, on els nins podran veure de primera mà totes les 

característiques de l’illa i demanar qualsevol dubte al guia corresponent.  

Per això anirem primer a la Colònia de Sant Jordi, per allà agafar una 

barca i partir cap a Cabrera. A. Serà una ocasió perfecte per demanar al 

guia tots els dubtes sorgits durant la recerca i així també poder demanar 

consells a aquests. A més de ser útil pel nostre treball, podrem disfrutar 

de l’únic Parc Nacional de les Illes Balears, i un dels paisatges més 

idílics que poden veure els nostres ulls. 

Temporalització  Un dia lectiu complet. 

Agrupament El conjunt de grup-classe. 
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SESSIÓ 5 

Seguim cercant! 

Continguts que es treballen: 

1- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i 

seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions. 

2.-Planificació i gestió de projectes amb el fi d’assolir objectius. Iniciativa 

emprenedora. 

3- Utilització de tècniques per potenciar la cohesió del grup i el treball cooperatiu.  

4- Estratègies per resoldre conflictes, utilització de les normes de convivència i 

valoració de la convivència pacífica i tolerant. 

5- Roques i minerals 

6-. Parc Nacional de Cabrera. 

7-La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears: relleu i 

hidrografia  
 

 
Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1. Completar i verificar informacions 

Descripció Una vegada hem realitzat la visita a Cabrera i hem fet totes les preguntes 

possibles als experts, aquesta sessió, te com a finalitat contrastar la nova 

informació rebuda amb la cercada anteriorment a les classes. Els que es 

pretén és completar la informació i perfeccionar-la si fos necessari. 

D’aquesta manera tendrem una informació molt més completa i fiable. 

Amb aquesta sessió completam tota la recerca necessària per crear els 

itineraris.  

Temporalització  60 min. 

Agrupament  Grups cooperatius. 

 

 
 

SESSIÓ 6 

Creació de la presentació final. 

Continguts que es treballen: 
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1-  Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i 

seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions. 

2- Ús de diversos materials amb els quals es treballa. 

 
Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1. Creació de la presentació 

Descripció L’objectiu d’aquest projecte és el de crear una guia turística a 

partir d’un itinerari sobre la geologia del Parc Nacional de 

Cabrera. Per aquesta raò, és important que els  grups coneguin el 

treball que han realitzat els seus companys , ja que el resultat final 

ha de ser conjunt. Per això a n’ aquesta sessió, es crearà una 

presentació amb les eines que vulguin, per tal de donar a conèixer 

el resultat del seu treball. Algunes eines proposades serien el 

“Power-Point”, “Prezi” o el “Powtoon” 

Temporalització 60 minuts. 

Agrupament Dos grups separats 

 
 

SESSIÓ 7 

Presentació final  

Continguts que es treballen: 

1- Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics. 

2- Ús de diversos materials amb els quals treballar. 
 

Descripció de les activitats que es treballaran 

  Activitat 1. Exposició final  

Descripció Per acabar, cada grup gran, farà una exposició a l’altre sobre el seu 

treball realitzat, on s’exposarà cada aturada que compon l’itinerari, 

explicant així la informació tal i com sortirà a la guia turística. Cada 

grup disposarà de 20 minuts per fer l’expliació i llavors deixarem 

torn als possibles dubtes sorgits.  

Temporalització  45 min. 

Agrupament  Dos grups grans. 

Activitat 2. Resultat final. 
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  Descripció Una vegada hem fet les exposicions, és el torn d’ajuntar tot el 

treball, per tal de veure el resultat de la nostra particular guia 

turística sobre el Parc Nacional de Cabrera. 

 
Temporalització  20 min. 

Agrupament Grup gran 
 

 

 

 

 

11. RÚBRICA D’AVALUACIÓ. 
 

A continuació, presentam una rúbrica d’avaluació , per tal de valorar la feina en grup i 

seran ells mateixos els que faran aquesta rúbrica de la qual podrem extreure una conclusió.  

Seria interessant que cada grup pogués extreure la seva conclusió final, per tal de potenciar 

els punts forts de el grup i d’intentar millorar els punts dèbils ja no per a futurs treballs, 

sinó per millorar la convivència dins l’aula. 

 

 

 

 Excepcional(3) Acceptable (2) Amateur (1)  Total punts: 
Relació amb els 

companys  
La relació entre 
els membres del 

grup ha estat 
molt bona i han 
fet molt bé feina 

junts. 

La relació ha 
estat bona tot i 
que millorable. 

La relació ha 
estat bastant 
millorable. 

 

Resultat de les 
discussions 

Les discussions 
que han estat 

sorgint durant el 
treball, han estat 
ben resoltes i han 

resultat 
productives 

Les discussions 
han estat ben 

resoltes, però no 
han estat massa 

productives 

Les discussions 
eren llargues i no 

arriben a 
resoldre el 
conflicte. 

 

Autonomia de 
l’equip 

L’equip ha estat 
capaç de resoldre 

els seus propis 
problemes sense 
l’ajuda de cap 

adult. 

En la majoria de 
les vegades 

l’equip ha pogut 
resoldre els 

problemes, tot i 
que a vegades ha 
estat necessari la 
intervenció d’un 

adult 

Sense la 
intervenció d’un 

adult, no 
haguessin pogut 
solucionar res. 

 

Implicació dels 
participants 

Tots els membres 
han participat 
equitativament 

en la tasca 

La majoria dels 
membres han fet 
la mateixa feina. 

Alguns membres 
han participat 
molt poc en la 

tasca. 

 

Ajuda als altres Quan ha estat 
necessari, sempre 

Algunes vegades 
ha demanat 

Mai o gairebé 
mai no ha 
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ha demanat 
ajuda i l’ha 

agraïda, de la 
mateixa manera, 
sempre ha ajudat 

als companys 

ajuda, tot i que 
no de la millor 
forma o no l’ha 

agraïda. 

demanat ajuda i 
quan ho ha fet no 

ha estat de la 
millor forma 

Compromís amb 
el grup 

Tot l’equip s’ha 
compromès amb 
projecte  al 100 

% 

Alguns membres 
de l’equip no 

s’han 
compromès, tot i 
que la majoria si 

L’equip no ha 
estat compromès 

amb la feina a 
realitzar. 

 

Exercici de rols Cadascú ha 
exercit el seu rol 
perfectament i 
l’equip ha 
funcionat molt 
bé. 

Algunes vegades 
no han estat 
completades les 
funcions de cada 
un. 

Els rols no han 
estat ben 

assumits pels 
integrants i no 
han estat ben 
seleccionats. 

 

Total     

 
 
Reflexió final: Com m’he sentit? T’agrada aquesta forma de fer feina? 
Canviaries alguna cosa? Observacions. 
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12 – CONCLUSIÓ FINAL 

 
Una vegada finalitzat el treball puc treure unes conclusions finals. En primer lloc cal dir 

que crec que amb la posada en pràctica d’aquesta proposta didàctica, es complirien els 

objectius que em vaig marcar al principi, que eren que els nins tinguin el coneixement de 

per quin motiu es formen les muntanyes, per què a algunes parts del litoral hi ha roca i a 

altres arena blanca i altres aspectes bàsics que crec que no es veuen dins l’aula. Trob que 

la geologia com a assignatura està un poc oblidada i la seva presència al currículum és 

escassa, i el que pretenc és que com a mínim els nins coneguin aquests petits conceptes .  

 

En relació a les majors complicacions del treball, la que més problemes m’ha duit ha estat 

la de cercar informació sobre el tema. He trobat pocs articles i sobretot, articles moderns 

que parlin sobre el tema que jo volia tractar i he hagut de ajudar-me de pàgines webs i 

sobretot enciclopèdies.  

 

Com a valoració personal estic molt satisfet pel resultat final. Realment ha sortit el que jo 

volia, i era un treball que fos útil pel dia de demà,  per poder treballar amb els nins aquests 

conceptes d’una forma una mica diferent . M’encantaria el dia de demà posar en pràctica 

aquesta proposta i que també la puguin emprar els meus companys, ja que trob una pena 

que els nins coneixin totes les parts d’una flor , però en canvi no saben d’on surten les 

muntanyes o com es forma una platja, i amb aquest projecte, en certa manera ho aprendran 

i el dia de demà els podran explicar als seus amics i família per què s’ha format la platja 

on van cada estiu a nedar. A més el fet que estigui basat en un lloc tan emblemàtic com 

l’arxipèlag de Cabrera, el que també és un lloc molt especial per a mi, ha fet que en tot 

moment tingués una il·lusió especial per seguir cercant informació.  
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