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1. RESUM 

El present treball se centrarà en aconseguir dos objectius. El primer d’ells és 

determinar quins són els recursos que tenim més a l’abast per poder ensenyar 

el desenvolupament de la Història de Roma, centrant la nostra atenció en tres 

moments: República, Imperi i Tardoantiguitat. Per això, comptem a Mallorca amb 

dos testimonis d’indubtable importància: el museu i jaciment de Pol·lèntia 

(Alcúdia) i el jaciment de Son Peretó (Manacor, amb les corresponents sales al 

Museu d’Història del mencionat Municipi). 

El segon objectiu és el disseny d’una sèrie d’estratègies d’ensenyament per a 

alumnes de Secundària, que se centraran en l’elaboració de dos itineraris 

didàctics per treballar dins i fora de l’aula. Aquestes propostes pretenen abastar 

el màxim de competències, objectius i continguts possibles, donar una visió 

interdisciplinar a l’estudi de la Història de Roma a Mallorca i, finalment, oferir una 

diversitat de metodologies per al procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Paraules clau . Història de Roma, didàctica de la Història, treball interdisciplinar, 

itineraris didàctics, metodologia innovadora. 

 

This work will focus on achieving two goals. Firstly, we want to determine the 

resources we have to teach the development of the History of Rome, focusing 

our attention on three moments: Republic, Empire and Late Antiquity. For this, 

we have at Mallorca two testimonies of unquestionable importance: the museum 

and deposit of Pol·lèntia (Alcúdia) and the site of Son Peretó (Manacor, with the 

corresponding rooms in the Museum of History of this town). 

The second objective is the design of a series of teaching strategies for 

secondary school students, which will focus on the development of two didactic 

itineraries to work inside and outside the classroom. These proposals intend to 

cover the maximum of competences, objectives and contents, to give an 

interdisciplinary vision to the study of the History of Rome in Mallorca and, finally, 

to offer a variety of methodologies for the teaching-learning process). 

 

Keywords . Rome History, didàctics of History, interdisciplinary work, educational 

itinerary, innovative methodology. 
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3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

3.1. Presentació i justificació 

 

L’estudi de la Història de Roma a Secundària és un dels aspecte al qual menys 

temps es dedica. La temàtica queda enquadrada al Bloc 3 del Currículum de 

Geografia i Història de l’E.S.O. de les Illes Balears, continguts que s’han de donar 

al primer curs juntament amb el Bloc 1 (Geografia Física) i la Història de la 

Humanitat, des dels poblats prehistòrics fins a la caiguda de l’Imperi Romà. 

Aquest contingut es completa amb el que es dona als primers mesos del segon 

curs de l’E.S.O., quan es tracta el període de la Tardantiguitat, moment del pas 

de l’Edat Antiga a la Mitjana. Per tant, la manca de temps i l’amplitud dels 

continguts es converteixen en fets que provoquen que l’estudi d’aquesta etapa 

històrica romangui relegada moltes vegades a unes poques sessions. 

Encara així, a Mallorca comptem amb tota una sèrie de recursos que poden 

facilitar l’aprenentatge de la Història de Roma, apropant-la als estudiants amb 

exemples concrets del seu context quotidià. D’entre aquests recursos cal 

destacar dos per la seva importància i la informació que aporten. El primer és el 

jaciment de Pol·lèntia i el seu Museu, situats al municipi d’Alcúdia. El segon és 

el jaciment paleocristià de Son Peretó (Manacor) i les sales corresponents del 

Museu d’Història del mencionat municipi. Els dos conjunts jaciment-museu 

ofereixen l’oportunitat als docents de poder dissenyar activitats diverses que 

potenciïn, no només l’adquisició de continguts conceptuals, sinó també el treball 

cooperatiu, el treball de camp, els continguts procedimentals, el 

desenvolupament competencial i el compliment dels objectius del currículum. 

Així mateix, la manca de treballs sobre propostes didàctiques centrades en el 

desenvolupament d’itineraris és un aspecte significatiu que pensem que ha de 

ser cobert. Només tenim constància de l’existència d’una proposta didàctica 

d’aquestes característiques que es va centrar en la creació de 4 itineraris 

didàctics centrats en la Història Local d’Alcúdia i que es va presentar com a 

Treball Fi de Màster en aquesta mateixa Universitat (Fernández Serra, 2016). 

Per tant, és necessari recollir i sistematitzar aquests recursos i, al mateix 

temps, dissenyar una sèrie d’activitats que ofereixin possibilitats als docents de 
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crear nous escenaris per a l’aprenentatge de la Història de Roma i la 

Tardoantiguitat a Mallorca. 

 

3.2. Objectius 

 

El present treball es proposa aconseguir cinc objectius prioritaris. El primer és 

realitzar un estudi, mitjançant l’anàlisi de la bibliografia més recent, de la utilitat 

de les sortides, els itineraris i el treball dins els museus en la didàctica i la seva 

aplicabilitat en l’educació secundària obligatòria espanyola. Per això, hem 

desenvolupat tota una tasca de recerca i anàlisi bibliogràfica sobre aquesta 

temàtica. 

El segon gran objectiu és exposar quin ha estat el coneixement que han 

aportat els dos jaciments sobre els quals ens hem proposat treballar i la labor 

museogràfica que s’ha realitzat al voltant d’ells. Pol·lèntia i Son Peretó són dos 

els recursos que tenim més a l’abast per poder ensenyar el desenvolupament de 

la Història de Roma a Mallorca i donen la suficient informació sobre tres moments 

específics: República, Imperi i Tardoantiguitat. És per això que resulta necessari 

conèixer el seu recorregut al llarg de la seva història i les interpretacions que 

actualment són més acceptades. 

Un tercer objectiu que ens proposem parteix dels dos anteriors ja que, a partir 

de les premisses dels estudis teòrics, el que pretenem és determinar quines 

metodologies són les més convenients per aplicar en l’organització i 

desenvolupament de les sortides i itineraris que ens plantegem. Utilitzant el 

currículum d’Educació de Secundària de Balears, i centrant-nos específicament 

la Història Antiga i la Tardoantiguitat, proposarem una manera de tractar aquest 

mètode d’ensenyament-aprenentatge. 

En quart lloc, pretenem dissenyar una sèrie d’estratègies d’ensenyament per 

a alumnes de Secundària a partir de les dades recollides dels recursos 

assenyalats. La nostra proposta es basarà en l’elaboració de dos itineraris 

didàctics, que seran tractats de tal manera que la seva planificació permeti 

treballar dins i fora de l’aula. Amb això, el que volem és abastar el màxim de 

competències, objectius i continguts possibles, donar una visió interdisciplinar a 

l’estudi de la Història de Roma a Mallorca i, finalment, oferir una diversitat de 
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metodologies per al procés d’ensenyament-aprenentatge (treball a l’aula, 

investigació, sortides de camp, etc.). 

Finalment, el nostre cinquè objectiu és realitzar una proposta d’activitats a 

realitzar al llarg de tota la sortida, que inclogui tant les indicacions per als 

alumnes com una guia del professorat el més acurades possible i adaptada a les 

característiques curriculars dels cursos als quals van dirigides. 

 

 

3.3. Metodologia 

 

Per la realització del treball, procedirem metodològicament en dues fases. A 

la primera d’elles, per tal de fonamentar teòricament les sortides didàctiques, 

realitzarem un estat de la qüestió sobre aquest tema en concret, posant especial 

èmfasi en aquells treballs que han tractat sobre l’elaboració d’itineraris didàctics, 

el treball fora de l’aula i la innovació metodològica. Amb el desenvolupament 

d’aquesta primer punt quedaria assolit el primer dels objectius assenyalats a 

l’apartat anterior i el seu desenvolupament esdevindria la base teòrica sobre la 

qual descansa el present treball. En segon lloc, i amb la finalitat de situar en el 

seu context l’estudi de la Història de Roma, ens proposem realitzar un estat de 

la qüestió de la informació referent als dos recursos esmentats, el que 

científicament existeix sobre el seu estudi. Així mateix, es realitzarà un anàlisi de 

les propostes didàctiques ja realitzades al voltant d’aquests recursos per tal de 

determinar quines són les seves característiques. Amb això, podrem aconseguir 

el segon objectiu. 

Una vegada realitzada la primera fase de recerca i anàlisi bibliogràfics, amb 

la informació disponible, procedirem a la creació de dos itineraris didàctics. A 

més de la consulta directa de bibliografia, es realitzarà també l’observació dels 

jaciments i museus, que servirà per la reflexió i creació d’un recull de recursos 

que poden servir als docents per al disseny de diferents activitats 

d’ensenyament-aprenentatge. L’elaboració d’aquestes comprendrà una 

seqüència ben establerta: treball inicial a l’aula, desenvolupament d’un itinerari 

mitjançant una sortida didàctica i, finalment, treball de recapitulació a l’aula. Es 

pretén que la seqüència desenvolupada compleixi els objectius del Currículum 

de Geografia i Història de les Illes Balears, desenvolupi el màxim de 
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competències possibles, realitzi una innovació en la metodologia de 

l’ensenyament i potenciï el treball interdisciplinari (Geografia, Història, Art, etc.), 

tot allò partint dels coneixements previs dels alumnes, el treball en grup i treball 

cooperatiu dels alumnes com a medi per aconseguir un aprenentatge més sòlid, 

la resolució de problemes i el tractament del patrimoni històric local com a font 

per a l’estudi de l’Antiguitat i que, a la vegada, fomenti el respecte cap al passat 

de la seva realitat més propera. 

 

4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

Degut a que la nostra proposta se centra en dos aspectes determinats, 

realitzarem l’estudi de l’estat de la qüestió en dos direccions. D’una banda, els 

treballs que han tractat als darrers anys sobre el paper i la funció de les sortides, 

els itineraris i el treball als museus dins el procés d’ensenyament-aprenentatge, 

la innovació metodològica que impliquen i els diferents usos que poden tenir per 

tal de ser aprofitats en la seqüència didàctica. D’altra banda, realitzarem un repàs 

als estudis més importants sobre els recursos que tractarem al llarg del treball: 

Pol·lèntia i Son Peretó. 

 

4.1. Sortides, itineraris didàctics i treball en mu seus com a metodologia 

d’ensenyament-aprenentatge 

 

El marc legal de l’Estat Espanyol en educació es troba actualment regit per la 

LOE 2/2006, text modificat per la LOMQUE 8/2013. En el text consolidat del 

2016, aquesta llei expressa al seu preàmbul, concretament al punt III, el següent: 

 
“Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual 
demandan una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo 
a las emergentes demandas de aprendizaje. 
La creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno 
desarrollo personal y profesional, así como su participación efectiva 
en los procesos sociales, culturales y económicos de transformación, 
es una responsabilidad ineludible de los poderes públicos”. 

 

Amb aquest punt de partida, la llei reafirma a l’article 23 que un dels objectius 

de l’Educació Secundària és el de “conocer, valorar y respetar los aspectos 
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básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural”. Aquest principi apareix també al Currículum de Geografia i 

Història de les Illes Balears (Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix 

el currículum de l’educació secundària de les Illes Balears, versió consolidada) 

de la següent manera: 

 

“El respecte pel nostre patrimoni ha de ser fonamental en aquesta 
assignatura, i s’ha d’aconseguir mitjançant una perspectiva holística i 
integradora tenint en compte les diferents dimensions (natural, 
cultural, material, immaterial, autòctona, rural, urbana, etc.) i la 
diversitat de perspectives d’estudi. Així mateix, el coneixement del 
patrimoni ha d’anar vinculat al fet de valorar-lo i de tenir-ne cura, ja 
que els béns patrimonials, pel seu caràcter limitat i fràgil, s’han de 
preservar. 
De tot el que hem dit anteriorment es desprèn que l’assignatura de 
geografia i història serveix no tan sols per estudiar els continguts 
corresponents, sinó també per transmetre una sèrie de valors que 
permetran als alumnes comprendre el món en què viuen”. 

 

El marc legal aposta, al menys teòricament, per la transmissió de valors als 

alumnes en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i en la utilització de les 

Geografia i Història com un mitjà per ensenyar a valorar el patrimoni cultural. 

Aquest objectiu va lligat també al fet que l’ensenyament ha d’arribar al major 

nombre possible d’alumnes, acceptant i coneixent la diversitat i els diferents 

ritmes d’aprenentatge, una idea que es fonamenta en les diverses teories que 

han sorgit als darrers anys sobre les intel·ligències múltiples (Gardner, 2001) i 

l’aprenentatge significatiu (Ausubel, 2002). A més, l’aprenentatge basat en la 

resolució de problemes és una dimensió que s’ha tingut en compte en els darrers 

anys. Vygotsky ja va afirmar que l’anàlisi de la realitat amb ajuda dels conceptes 

precedeix a l’anàlisi dels mateixos conceptes (Vygotsky, 1995, 209), la qual cosa 

condueix a la proposta de Liceras Ruiz (2003), qui exposa que els processos de 

percepció, observació, identificació i interpretació dels elements constitueixen les 

fases mitjançant les quals el treball de camp pot generar aprenentatge. En 

aquesta mateixa línia, García de la Vega (2012, 156) fa incidència en l’especial 

rellevància del contacte dels alumnes amb el medi més proper, tant natural com 

cultural, degut a que són els alumnes els que prefereixen aquests tipus de 

plantejaments i no els tradicionals de transmissió teòrica. És evident, per tant, 

que per poder executar aquestes premisses s’han de diversificar les 
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metodologies i els recursos en el procés d’ensenyament-aprenentatge, essent 

les sortides didàctiques i la creació d’itineraris eines molt útils per tal 

d’aconseguir-ho. 

Ja des de la dècada dels anys 90 del segle passat s’ha anat proposant una 

revisió dels procediments per tal d’adaptar el procés d’ensenyament a les 

característiques dels alumnes. Segons Rodríguez Frutos, un procediment és un 

“conjunt de propostes d’ensenyament-aprenentatge que s’activen en un procés 

mitjançant estratègies, habilitats i recursos diversos i que es posen en actuació 

mitjançant la formulació d’activitats en la selecció i seqüenciació dels continguts 

de les unitats didàctiques i en el marc d’un projecte curricular” (Rodríguez Frutos, 

1994, 10). Es tracta, per tant, de tot un conjunt de processos que pretenen 

respondre a les qüestions de què ensenyar, quan ensenyar, com ensenyar, per 

a què s’ha d’ensenyar i quan, com i què s’ha d’avaluar. Segons aquest mateix 

autor, es poden diferenciar tres models de procediments. En primer lloc, el model 

tecnicista, que anul·la tota creativitat del docent i dels alumnes i es limita a la 

transmissió de conceptes immutables. En segon lloc, el model practicista que, 

encara que no modifica el caràcter immutable dels continguts, avança en el fet 

d’oferir recursos per resoldre problemes de la vida quotidiana. En tercer lloc, el 

model crític proposa una transformació social de l’escola i posa a l’alumne com 

a protagonista del seu aprenentatge, de manera que aquest model agafa els 

principis de les teories constructivistes i d’aprenentatge significatiu. En aquest 

darrer model, els procediments han de ser també útils i vàlids per una avaluació 

integrada de tots els continguts (no tan sols els conceptuals). 

Els procediments que proposem utilitzar en el present treball, que s’adeqüen 

al darrer model analitzat per Rodríguez Frutos, són 3: les sortides didàctiques, 

els itineraris i el treball en museus. Encara que es tracta de tres tipus de 

metodologies que es poden combinar al mateix temps en una mateixa seqüència 

didàctica, els diversos autors han tractat de manera separada cadascuna d’elles, 

com a continuació tractarem. 

La primera de les metodologies que tractarem, les sortides didàctiques , ja 

fou tractada al segle XIX per la Institución Libre de Enseñanza, la qual va fixar 

que el treball de camp representava una figura clau en el procés d’ensenyament, 

per tal de fomentar amb vivències totes les explicacions que es poguessin donar 

a classe. Encara així, en l’actualitat aquesta metodologia no es troba valorada 
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de manera justa, entre d’altres aspectes pel fet de la diferència de concepció 

entre alumnes i professors: mentre que per als primers una sortida representa 

una oportunitat de no donar classe i de dedicar el temps al divertiment (confonent 

les sortides amb l’oci, Ávila, 2003, 36), per als segons el seu objectiu és didàctic 

i curricular. Com assenyala García Ruiz (1994), trencar la monotonia de les aules 

és ja un avantatge per a facilitar el procés d’aprenentatge, de manera que es pot 

mostrar el que s’ha explicat des d’un punt de vista alternatiu i parteix del 

coneixement previ que té l’alumne sobre la temàtica tractada, sense comptar que 

a més es fomenten valors com la convivència, la solidaritat i el desenvolupament 

(tant individual com col·lectiu). Segons aquest el mateix autor, els itineraris 

serveixen per despertar la curiositat intel·lectual mitjançant tres fases: la fase 

teòrica, amb la qual els alumnes obtenen les bases del coneixement; la fase 

d’observació, que ajuda a establir relacions entre els conceptes i la realitat; i la 

fase d’experimentació, per tal de que es pugui aplicar el que s’ha après i, 

d’aquesta manera, el coneixement generat sigui més durador. Per tant, les 

sortides no han de estar composades només per explicacions i observacions, 

sinó que també s’ha de donar l’oportunitat de poder desenvolupar la reflexió i el 

debat, de manera que els conceptes deixin de ser abstractes i es converteixin en 

reals. 

Una altra autora que posa de relleu la importància de les sortides és Pilar 

Benejam (2003), qui diferencia 3 tipus segons el seu objectiu: 1) sortides de 

socialització, que és mes comú realitzar a l’inici del curs per cohesionar el grup-

classe i facilitar l’ambient de convivència a l’aula i s’apliquen més a les tutories; 

2) sortides d’aprenentatge per descobriment directe, a les quals es parteix del 

que es coneix i es construeix amb el contacte directe amb la realitat amb la guia 

del professor; i 3) sortides com a recurs didàctic, que ofereixen un equilibri entre 

pensament de l’alumne i rigor científic. Llevat del primer tipus de sortida, les dues 

darreres haurien de desenvolupar-se, segons aquesta autora, en tres fases: 

1. Fase de presentació del problema o del fet, partint del que coneixen els 

alumnes sense aportar nou coneixement. 

2. Fase de transmissió, mitjançant l’experiència propera s’ha de motivar a 

l’alumne a conèixer més sobre el tema proposat. 

3. Fase d’aplicació, per a confirmar o reforçar el nou coneixement amb 

activitats properes a la vida real. 
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En defensa també de les sortides didàctiques es pronuncia Vilarrasa (2003), 

qui posa especial èmfasi en la recuperació dels espais de l’experiència, la sortida 

de les aules i del context. En la seva opinió, la societat de la informació ha obert 

una fractura entre concepte i context, degut a la facilitat d’accés a les 

experiències digitals, la disminució de l’experiència directa i la prevalença de la 

imatge sobre la paraula. Encara que l’autor és conscient dels avantatges de les 

noves tecnologies fa una crida a la prudència, donant com a missió als docents 

el seleccionar aquelles que més afavoreixin el procés educatiu, la qualitat de 

l’educació i l’adequació de les sortides a la temàtica tractada. La seva defensa 

es basa en que l’aprenentatge mitjançant l’experiència directa té una durada més 

llarga i, de nou, realitza una classificació de les sortides segons el seu objectiu, 

de manera que distingeix: 1) sortides vivencials, recomanades a l’inici de la unitat 

didàctica, amb activitats que provoquin vivències i emocions; 2) sortides 

d’experimentació, que desenvolupen la unitat didàctica, amb treball de camp i 

activitats interactives que afavoreixin la construcció de coneixements propers a 

la ciència; 3) sortides com a forma de participació social, pròpies de la fase final 

del procés didàctic, amb la formulació de conclusions i crítica del que s’ha après; 

i 4) sortides con a activitat d’educació per a la ciutadania, que posen en contacte 

a l’alumne amb el context, de manera que la informació que rep ja no sigui 

abstracta i prengui consciència de defensar allò que ha aprés. 

Passant al segon tipus de metodologia que hem assenyalat, els itineraris 

didàctics , hem de destacar el treball d’Insa (2002) referent a la definició de les 

funcions dels itineraris urbans. Un dels itineraris que proposarem més endavant, 

encara que es tracta d’un jaciment arqueològic, podria ser assimilat a un 

recorregut per una ciutat. Segons aquest autor, la clau per a desenvolupar un 

itinerari és que no hi hagi moltes parades, que aquestes tinguin les millors vistes 

i que als punts d’interès no hi hagi excessiu trànsit. Evidentment, les 3 

característiques es compleixen tant a Pol·lèntia com a Son Peretó (com més 

endavant tractarem). Així mateix, d’aquest treball ens interessa també els tipus 

d’activitats que proposa com a més adequades per a un itinerari: d’observació 

directa, d’observació indirecta, amb fonts primàries i secundàries, comparació 

d’elements del passat amb el present, estudi de la zona i els canvis soferts (és a 

dir, des d’una perspectiva diacrònica) i el desenvolupament d’activitats 

plàstiques. 
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Una altra autora que ha tractat aquesta temàtica és Rosa Mª Ávila (2003). 

Encara que el seu estudi es centra en l’ensenyament de l’art, proposa una 

seqüenciació dels itineraris que es pot també adaptar a les sortides didàctiques. 

El seu interès es centra en revaloritzar l’ensenyament de l’art utilitzant les 

sortides didàctiques, però trobem que la seva proposta es pot adaptar a 

qualsevol altre tipus de sortida i que es concreta en l’aplicació de 3 fases: 

1. Fase inicial: es tracta de realitzar activitats a l’aula abans de realitzar la 

visita. Mitjançant el treball amb problemes i activitats, es pretén potenciar 

la curiositat dels alumnes i reestructurar el coneixement previ, utilitzant per 

això diversos mètodes com el treball individual, en parelles o en grup reduït. 

2. Fase de la visita: al llarg de la sortida, s’han de realitzar activitats diverses 

per aplicar el que s’ha après a l’aula. 

3. Fase de conclusió: de nou a l’aula els alumnes hauran d’organitzar i 

sistematitzar la informació obtinguda durant la sortida i aplicar el que han 

après en altres contextos. Aquesta fase hauria de concloure amb la 

presentació dels resultats per part dels alumnes, ja sigui mitjançant un 

informe, l’elaboració d’un mural o la comunicació oral. 

Finalment, García de la Vega (2012) proposa que les sortides i els itineraris 

han de ser combinats per tal de crear una experiència òptima per als alumnes. 

La utilització de metodologies que permetin als alumnes aprendre mitjançant 

problemes que necessiten una resolució és preferible en els casos en què hi ha 

una sortida didàctica, de manera que l’alumne adquireix un paper més actiu en 

el seu aprenentatge i el docent es converteix en un guia en aquest procés. 

Seguint a Barrows i Kelson, García de la Vega exposa que els 5 objectius 

d’aquest tipus d’aprenentatge han de ser: 1) construir una amplia i flexible base 

de coneixements disciplinars; 2) desenvolupar habilitats efectives en la resolució 

de problemes reals; 3) desenvolupar habilitats d’aprenentatge permanent de 

manera autodirigida; 4) col·laborar amb eficàcia en grup; i 5) estar intrínsecament 

motivat per a l’aprenentatge. 

El tercer tipus de metodologia que ens interessa presentar és l’ensenyament 

dins els museus . L’objectiu dels museus és l’inventari, protecció i conservació 

dels materials que es troben al seu interior, per tant són espais de cultura que 

als darrers anys han realitzat una vertadera revolució didàctica per arribar al 

major públic possible (Fernández, 2003; Asensio i Pol, 2003). L’estratègia actual 
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dels museus es bassa en el triangle conservació-investigació-difusió, i és en 

aquest darrer apartat on s’han desenvolupat el major nombre de propostes 

didàctiques. Els museus són depositaris de béns patrimonials que esdevenen 

importants eines procedimentals per a l’ensenyament del funcionament de les 

societats antigues. La proposa de Fernández (2003, 57-59) es basa en la 

defensa el paper dels departaments de difusió dels museus com a connectors 

entre l’escola i les col·leccions dels museus, segons el nostre parer és 

responsabilitat dels professors conèixer el contingut dels museus que es volen 

visitar i organitzar la visita segons els objectius didàctics que s’hagin plantejat, 

encara que la coordinació amb els responsables dels museus és essencial, de 

manera que s’haurien d’obrir vies de comunicació entre ambdues institucions per 

tal de fer de l’educació més integrada a la societat. 

Asensio i Pol (2003) es refereixen també al paper dels departaments didàctics 

dels museus com a un element important dins la comunicació amb l’escola. La 

seva proposta es basa en una sèrie de mínims per l’elaboració de material 

didàctic i visites al museu seguint diferents criteris: 1) la lògica del museu; 2) la 

lògica de l’educació formal; 3) la lògica de l’educació informal. 

En definitiva, les propostes actuals sobre les sortides didàctiques tenen en 

compte que s’ha de construir el coneixement sobre els coneixements previs dels 

alumnes i, a partir d’ells, utilitzar procediments que incentivin el treball crític per 

la seva part, aprofitant el contacte amb la realitat per modelar així el nou 

coneixement. En la nostra opinió, combinant aquestes sortides amb l’elaboració 

d’itineraris al llarg de diversos llocs d’interès històric, patrimonial i artístic, 

juntament amb la visita als museus es pot aconseguir una experiència 

enriquidora per als alumnes en l’assignatura de Geografia i Història d’Educació 

Secundària. La nostra proposta es basa en la visita i treball de camp a dos 

jaciments arqueològics combinats amb la visita dels museus monogràfics 

corresponents, de manera que els alumnes puguin gaudir d’una experiència 

enriquidora. 
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4.2. Els recursos per a l’ensenyament de la Històri a de Roma 

 

Una vegada tractada la base teòrica del present treball, ens proposem, com 

ja havíem assenyalat, realitzar un anàlisi dels dos jaciments que seran el punt 

central de la proposta didàctica que oferim. 

 

4.2.1. Pol·lèntia 

 

La ciutat romana de Pol·lèntia, situada al municipi d’Alcúdia a Mallorca, està 

considerada avui dia com un dels jaciments "clàssics" dins de l'arqueologia 

espanyola, degut a que és una de les ciutats pioneres pel que fa a la primerenca 

iniciació d'intervencions arqueològiques oficials i per la quantitat de literatura que 

han generat les seves troballes. Va ser fundada durant els anys posteriors a la 

conquesta romana de Q. Cecili Metel el 123 a.C., la qual cosa va suposar l’inici 

de la vida urbana a Mallorca. Segons les dades que ofereix l’arqueologia (Cau, 

2003, 30-31) el gran desenvolupament urbanístic no es va produir fins a l’any 70 

d.C. 

El seu estudi ha ajudat a comprendre el passat romà a Mallorca, construir els 

esdeveniments històrics i realitzar diferents estudis de caire social, religiós i 

urbanístic, especialment degut a la gran quantitat d’objectes de culte i 

inscripcions que han estat trobats al llarg de les excavacions (Arce, 1981; Zucca, 

1998; García Riaza i Sánchez León, 2000, 2002 i 2004; Cau i Chávez, 2003; 

Veny, 2003; Moranta, 2004). 

Pol·lèntia va ser donada a conèixer per erudits locals des de fa diverses 

centúries. Ja en el segle XVI Joan Binimelis proposà que la ubicació de Pol·lèntia 

estava en els voltants de la capella de Santa Anna, hipòtesis rebutjada a favor 

de situar la ciutat en el terme de Pollença, degut a la pervivència del topònim en 

aquesta zona. La quantitat de troballes, tant de monedes com del cap d'August 

vetllat, a la zona coneguda com Camp d'en França, van donar un gir a aquesta 

interpretació i assentaren les bases per demostrar en el segle XIX que la seva 

ubicació es trobava prop d'Alcúdia. 

Pol·lèntia és el primer jaciment de l'illa en què s'inicien excavacions 

arqueològiques amb permisos oficials. El primer d'aquests va ser concedit per la 

Junta Superior d'Excavacions en 1923 a nom de Gabriel Llabrés, professor 
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d'institut implicat en tasques culturals i que va tenir com a col·laborador a Rafael 

Isasi. A més d'aquesta campanya Llabrés va dirigir les de 1926 i 1927. El seu fill, 

Joan Llabrés, va continuar amb la direcció de les excavacions a partir de la mort 

del seu pare l'any 1928 amb la col·laboració d’Isasi. Els treballs es van centrar 

en el Camp d'en França, Santa Anna de Can Costa, Can Costa, etc. Les troballes 

van ser de gran importància, tant des del punt de vista arquitectònic com en 

elements decoratius. Tant la conservació dels objectes recuperats durant 

aquests anys, com les excavacions, estaven subvencionades pel Ministeri 

d'Instrucció Pública i Belles Arts, i havien de ser dipositats al Museu Arqueològic 

Nacional de Madrid. Després de diverses peticions realitzades per institucions 

com la Societat Arqueològica Lul·liana o la Diputació, es va aconseguir, el 1927, 

que els materials poguessin quedar-se al Museu Provincial de Belles Arts de 

Palma, encara que es havia d'enviar una llista de les troballes al director del 

Museu Arqueològic Nacional. 

En els anys 1937-1938, amb la intenció de construir un ferrocarril des de Sa 

Pobla fins al Port d'Alcúdia, l'Estat va expropiar algunes finques que es trobaven 

dins el conjunt urbà de Pol·lèntia. D'entre aquestes, la finca de Sa Portella i el 

límit nord del Camp d'en França. La Portella és el nom de la finca on es va fer 

part de l'explotació dels anys 1944 i 1948-1949 sota la direcció de Lluís Amorós, 

comissari d'excavacions, i José Malbertí, director del Museu de Palma, situat al 

Castell de Bellver. Més al nord d'aquesta finca, en direcció de l'angle sud-oest 

de la ciutat d'Alcúdia, es van dur a terme, sota la direcció del Museu Arqueològic 

de Barcelona, una neteja de la zona oest de la finca en 1949 sota control 

d'Amorós. L'excavació va deixar al descobert un llarg tram de murada romana 

que està datada al segle III d.C.. Amorós, ajudat per Vilaire i Ques, van treballar 

en la necròpolis de Can Fanals entre 1949 i 1950, la ubicació permet delimitar la 

ciutat pel sud. 

Ja a l’any 1952 es van dur a terme dues intervencions arqueològiques dins el 

Pla Nacional de la Comissaria General, una de les quals va ser realitzada entre 

octubre i novembre dirigida per Ruiz Argilés, membre de la Comissaria General 

d'Excavacions Arqueològiques i en la qual va col·laborar Bartomeu Enseñat, al 

solar de Santa Anna de Can Costa. També en 1952 la investigació es va centrar 

en la finca del Solada, on està ubicat el teatre. La direcció de les excavacions va 

estar a càrrec d'Almagro i dels senyors Amorós i Arribas. Aquest mateix any la 
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Bryant Foundation va adquirir aquests terrenys. L'any 1954 Amorós, Vilaire i 

Ques van procedir a l'excavació de la necròpolis de Can Corró, l’any següent van 

descobrir algunes tombes a la finca de Can Copido, mentre que en 1956-57 van 

sortir a la llum altres a Can Troca. Aquestes troballes es varen donar a conèixer 

amb diverses publicacions a revistes i congressos especialitzats (Almagro i 

Amorós, 1953-1954; Id., 1955; Amorós, Almagro i Arribas, 1953). 

Un esdeveniment important es va produir el 1956, l'any en què la William L. 

Bryant Foundation de Vermont (EUA) començà el finançament de les 

intervencions arqueològiques. El desenvolupament d'aquesta col·laboració es va 

poder dur a terme gràcies a una sèrie de mesures programades a llarg termini, 

que van fer que es produís de manera ininterrompuda fins a 1997. Per això l'any 

1957 inaugura el “Centro Arqueológico Hispano Americano”, finançat per la 

Bryant Foundation, amb seu a l'antiga casa Can Domènech, lloc on han residit i 

treballat quaranta anys durant les campanyes d'excavació tant l'equip directiu, 

investigadors o especialistes, com els estudiants de diverses universitats 

espanyoles i americanes. En aquesta casa, la casa Bryant o Es Museu, es van 

anar emmagatzemant totes les restes materials recuperats, i és a més la seu 

d'un petit museu des de principis dels anys 80. La direcció de les excavacions es 

va plantejar amb un equip format per Arribas, Tarradell i Woods, el primer treball 

es va centrar en la finca de la Portella, les excavacions van finalitzar el 1963. 

Entre 1973 i 1976 es va excavar la finca de Can Viver, pensant que es 

localitzaria la continuïtat de la murada de la Portella, i el que en realitat va 

aparèixer va ser un edifici amb diverses bases de columnes, duent-se a terme 

l'excavació a partir de llavors cap a Camp d'en França. A partir de 1974 es va 

excavar la zona de Can Basser, i des de 1980 el treball s'ha concentrat a la zona 

de Can Reiners, on es va localitzar una àmplia plaça identificada com el fòrum 

de la ciutat (Arribas, 1977 i 1978; Arribas i Doenges, 1995). Durant els primers 

anys de la dècada dels 90 es varen publicar els resultats de les excavacions a 

revistes i congressos especialitzats (Equip d’Excavacions de Pol·lèntia, 1993, 

1994a i 1994b), fins que en l'hivern de 1995 i 1996 es van encarregar per part 

del Consell Insular de Mallorca uns sondejos estratigràfics a Merino i Estarellas, 

efectuats a l'oest de la murada de la Portella. 

Totes aquestes excavacions han deixat a la vista part de la ciutat, que 

permeten en l'actualitat poder contemplar una sèrie d'espais perfectament 
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definits, com el teatre, el fòrum de l'antiga finca de Can Reiners, diversos barris 

residencials: la Portella, Can Basser, Can Viver, Camp d'en França o casa de 

Polímnia, necròpolis o elements defensius (Mar i Roca, 1998; Orfila, Arribas i 

Cau, 1999; Orfila, 2000; Moranta i Orfila, 2002). Als voltants de la ciutat es van 

anar situant diverses necròpolis, on es va enterrar la gent des de la fundació fins 

a època Imperial. Amb posterioritat, part del que va ser aquest enclavament urbà, 

concretament la zona del fòrum, va ser ocupada per una necròpoli de 

començaments de l’Edat Mitjana. 

Els treballs sobre la difusió a nivell didàctic del jaciment de Pol·lèntia és un 

aspecte que ja s’ha treballat anteriorment. L’Ajuntament d’Alcúdia té disponible 

a la seva web una Unitat Didàctica de Pol·lèntia editada pel Consorci de la Ciutat 

Romana de Pol·lèntia, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears 

(Conselleria d’Educació i Cultura), el Consell de Mallorca i l’Ajuntament 

d’Alcúdia1. Es tracta d’un document organitzat com una guia per la ciutat i amb 

una sèrie d’activitats. Aquestes darreres només inciten a l’alumne a realitzar unes 

fitxes d’una dificultat molt reduïda i amb una metodologia basada en la repetició 

del que s’ha llegit i en la col·locació sobre els plànols de les parts explicades al 

llarg del text. El nombre d’activitats ascendeix a vuit i són les següents: 

1. Assenyalar a un mapa de Mallorca el municipi on viu l’alumne i assenyalar 

el municipi on es troba Pol·lèntia. 

2. Assenyalar a un plànol del jaciment les diferents parts (La Portella, Fòrum i 

Teatre). 

3. Donar color a una reconstrucció històrica d’una casa i col·locar les diferents 

parts. 

4. Dibuixar una escena de les activitats del Fòrum romà i respondre a una 

qüestió. 

5. Donar color i posar nom a diferents personatges romans: nin, matrona, 

togat, legionari i esclau. 

6. Posar el nom a les parts del teatre. 

7. Cercar a les vitrines del museu i dibuixar elements de vaixella actuals. 

8. Cercar a les vitrines del museu un objecte semblant a una joguina. 

 

                                                           

1 http://www.alcudia.net/export/sites/default/Pollentia/ca/documentos/destacats/GUIA-
DIDACTICA-1.pdf [Consultat el 7 d’abril de 2018] 
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Encara que no neguem l’esforç per la realització d’aquest material, el 

tractament de la informació i el contingut es troba actualment desfasat. En la 

nostra opinió, aquesta unitat serviria per a grups d’Educació Primària si es 

combinéssim amb altres activitats de recerca in situ. No obstant això, per 

l’Educació Secundària ens sembla que es podria aprofundir una mica més en el 

contingut de les activitats i millorar la metodologia per tal de poder dur a terme 

una visita més dinàmica i interactiva. 

 

4.2.2. Son Peretó 

 

El jaciment de Son Peretó (Manacor, Mallorca) és un dels vestigis que tenim 

a les nostres illes de l’època paleocristiana. Es tracta de les restes d’una basílica 

que varen ser descobertes per Joan Aguiló Pinya l’any 1912, qui va adquirir els 

terrenys anys abans. El 1920, Josep Puig va donar a conèixer les troballes del 

pare Aguiló Pinya. El jaciment va quedar sense excavar de manera sistemàtica 

fins els anys 70 i 80 del segle XX, quan a iniciativa de la Universitat de Barcelona, 

la Universitat de les Illes Balears i el Museu de Mallorca es va decidir començar 

els treballs d’excavació, i des del 1982 els terrenys pertanyen a l’Ajuntament de 

Manacor. En l’actualitat continuen els treballs arqueològics en les zones 

confrontants de la basílica, on s’han trobat cases i enterraments diversos, i s’ha 

aprofitat per consolidar les estructures existents per tal de conservar aquest bé 

històrico-arqueològic. 

Un dels treballs més recents que tracta sobre Son Peretó data de l’any 2004, 

presentat per Alcaide, Mas i Cau a les II Jornades d’Estudis Locals de Manacor: 

Espai, fat urbà i societat a Manacor amb el títol de “L’Antiguitat Tardana al 

municipi de Manacor: Arquitectura Cristiana i Territori” (Alcaide, Mas i Cau, 

2004). Es tracta d’un article que té com a objectiu fonamental recopilar les 

evidències arqueològiques sobre l’Antiguitat Tardana a Manacor amb la intenció 

de contribuir a un millor coneixement del territori del municipi en aquesta època. 

Per això, es fa un estudi de les basíliques del municipi, especialment Son Peretó 

i Sa Carrotja, per intentar esbrinar la configuració del paisatge urbà del moment 

partint de la hipòtesi que les basíliques formaven part d’un sistema urbà 

estructurat. 
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Apart d’aquesta publicació, existeixen altres que comentarem breument en 

ordre cronològic. La primera referència la tenim al Bulletí de la Societat 

Arqueològica Lul·liana de 1923 (Aguiló, 1923), on Aguiló conta el descobriment 

de la basílica de Son Peretó i fa una hipòtesi que avui dia no tothom veu com a 

certa, i és la relació entre aquesta i Osio de Còrdova. Trenta anys després, el 

1953, Ferrer i Pinya Oms fan una nova aportació a la bibliografia sobre el 

jaciment. El primer, conta amb senzillesa el descobriment i primers treballs que 

es varen dur a terme, amb diverses referències al material (Ferrer, 1953; Pinya, 

1953). El segon fa un recull d’informació sobre el jaciment i el Museu existent a 

Manacor sobre la basílica, fent una descripció del jaciment, els seus material i 

estructures i, a més, tractar breument sobre la col·lecció del Museu, les seves 

sales i organització. 

Passant als anys 60, va ser Pere de Palol el que fa la major part del treball de 

publicació sobre Son Peretó. A les Actas I Reunión Nacional de Arqueología 

Paleocristiana (1966) presenta un estudi sobre els mosaics paleocristians de les 

Illes Balears, on evidentment el paper de Son Peretó adquireix una gran 

importància (Palol, 1966). Un any després, en 1967, presentarà un treball de 

caire general sobre Espanya, però que tindrà un apartat específic sobre les Illes 

Balears (Palol, 1967). El 1967 es va publicar un estudi específic sobre les 

basíliques de Manacor (Son Peretó i Sa Carrotja), on el primer tindrà un 

tractament més profund, no només en la seva estructura, sino també en el que 

fa referència als materials (Palol, Rosselló-Bordoy, Alomar i Camps, 1967). 

Finalment, els dos treballs dels anys 70 i 80 consultats són més de caràcter 

general i no aprofundeixen massa en el que és el coneixement del jaciment, per 

tant han estat considerats com obres més secundàries, encara que la seva 

importància no es pot negar. El primer es el treball d’en Pérez dins la Historia de 

Mallorca de Mascaró Passarius, on fa una explicació sobre la situació de la religió 

cristiana a les nostres illes, quedant Son Peretó com a un exemple d’aquesta 

explicació (Pérez, 1970). El segon treball, un altra vegada d’en Pere de Palol, és 

de 1984, i es fa referència a Son Peretó de forma breu (Palol, 1984). 

Tota aquesta bibliografia consultada ha creat una base de coneixement que s’ha 

anat completant amb el treball realitzat sobre el terreny: les visites al jaciment i 

al Museu, un treball de camp que esdevé molt important, sense voler restar la 

importància que es mereix la bibliografia existent. 
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Pel que fa al tractament didàctic que s’ha fet fins ara del jaciment, el Museu 

de Manacor realitza una sèrie d’activitats que es troben disponibles a la seva 

pàgina web2, i es troben dividits en tallers, visites i exposicions. Respecte al 

primer d’ells, els tallers, es realitzen els següents: 

• Taller de gravats (xilografia), per a alumnes de tercer cicle de Primària i 

E.S.O. 

• Mosaics: trencaclosques de pedra, per a alumnes de Primària. 

• Jugant entre pedres. Es realitza al jaciment de l’Hospitalet Vell, destinat a 

alumnes de 2n curs de Primària i que consta d’una part teòrica i d’una 

pràctica (construcció d’un estri emprat en la Prehistòria). 

• Jugant amb els romans, un taller que es realitza al museu per a alumnes 

d’Educació Primària en el qual es desenvolupen jocs típics de l’època 

romana. 

• Gimcana en el Museu, un taller destinat a alumnes de 3er curs de Primària 

i que consta en un joc de pistes i endevinalles. 

Hem decidit fer incidència en aquestes activitats degut a la seva metodologia, 

en la qual es potencia la participació activa de l’alumnat amb activitats que 

desenvolupen la creativitat. Encara que no hi ha cap taller específic i monogràfic 

de Son Peretó, sí que existeix la possibilitat de realitzar visites guiades pel 

jaciment amb alumnes a partir de 2n curs de Primària, E.S.O., Batxillerat, Mòduls 

i Adults. Entre els objectius d’aquesta visita es troben, segons la informació de la 

pròpia visita: 1) fomentar el respecte cap al patrimoni, 2) veure in situ un edifici 

del primer cristianisme, 3) comparar les troballes i la maqueta de Son Peretó que 

hi ha al Museu amb el jaciment; i 4) saber per a què serveixen les troballes de 

les excavacions. Aquests tipus d’activitats que desenvolupa el Museu es troben 

actualment en procés de revisió, i està pendent l’aprovació del Pla Director per 

tal de reorientar l’acció didàctica i proposar noves activitats en tots els àmbits. 

 

 

 

 

                                                           

2 http://www.manacor.org/libre/www.manacor.org/museudemanacor/ [Consultat el 7 d’abril de 
2018]. 
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5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

Una vegada realitzat l’estudi de les bases teòriques que regiran el treball i el 

coneixement que es posseeix en aquest moment dels dos jaciments sobre els 

que ens proposem realitzar els itineraris, vertebrarem el treball en dues 

direccions: d’una banda, especificarem les fases que hem seguit per a la creació 

dels mencionats itineraris i, en segon lloc, explicarem els detalls de cadascuna 

de les dues propostes. 

 

5.1. El procés de reflexió i creació dels itinerari s 

 

Dins el procés de creació del present treball, la base de la qual hem partit des 

del començament és que volíem combinar els recursos per a l’estudi de la 

Història de Roma amb els quals compten a Mallorca amb l’ensenyament dels 

mateixos a l’Educació Secundària Obligatòria. Aquesta combinació es va pensar 

que seria més convenient realitzar-la mitjançant sortides i itineraris didàctics, 

realitzant un canvi de metodologia que afavorís l’autoaprenentatge dels alumnes. 

Al llarg de procés de reflexió, les fases que es varen anar complint són les 

següents: 

 

1. Elecció dels llocs que havien de ser objecte d’ensenyament: Entre les 

diferents opcions varen aparèixer, a més de Pol·lèntia i Son Peretó, les sales 

d’Història Antiga del Museu de Mallorca, un recorregut per la ciutat de Palma 

i tota una sèrie de treballs relacionats amb les fonts literàries que fan 

referència tant a la conquesta de les Balears com a la gestió de les mateixes 

al llarg de l’Imperi Romà. De totes aquestes opcions, les sortides didàctiques 

i la creació d’itineraris eren la manera que permetien proposar una 

metodologia innovadora basada en l’aprenentatge significatiu i en la resolució 

de problemes, com ha hem assenyalat abans. Per tant, per les seves 

possibilitats de visita, el seu estat de conservació, la possibilitat de combinació 

de diferents disciplines i fonts, que comptaven a la vegada amb treball 

museogràfic (monogràfic en el cas de Pol·lèntia i adherit al Museu de Manacor 

en el cas de Son Peretó) i que suposaven una manera diferent de tractar 

aquest tema, les opcions eren clares: Pol·lèntia i Son Peretó. 
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2. Visita in situ dels dos jaciments: A partir d’aquí, vaig realitzar la visita als dos 

jaciments i als seus respectius museus per tal d’aconseguir material fotogràfic 

i pensar les activitats que desenvoluparia, basant-me en les teories sobre 

metodologia i didàctica que he exposat al començament del treball. 

 

3. Determinació dels blocs temàtics i els cursos: Seguidament, he tingut en 

compte el Currículum Educatiu de les Illes Balears (Decret 34/2015, de 15 de 

maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària de les Illes 

Balears, versió consolidada) per tal de vincular les propostes amb els blocs 

temàtics. D’aquesta manera, l’itinerari de Pol·lèntia estaria destinat a alumnes 

de Primer curs de l’E.S.O., corresponent al Bloc Temàtic 3 (La Història), del 

qual hem de destacar tres dels apartats: 

• El món clàssic, Roma: origen i etapes de la història de Roma; la república i 

l’imperi: organització política i expansió colonial per la Mediterrània; el 

cristianisme. 

• La península Ibèrica: els pobles preromans i la Hispània romana. El procés 

de romanització. La integració de les Illes Balears al món romà. La ciutat i 

el camp. 

• L’art: arquitectura, escultura i pintura.  

 

Pel que fa a l’itinerari de Son Peretó, el bloc temàtic és el mateix, però els 

continguts corresponen al Segon Curs de l’E.S.O., ja que la cronologia del 

jaciment correspon a la Tardoantiguitat i a l’inici de l’Edat Mitjana. Els apartats 

que es tractaran són els següents: 

• L’edat mitjana. Concepte d’edat mitjana i subetapes: alta, plena i baixa edat 

mitjana; la “caiguda” de l’Imperi romà a Occident: divisió política i invasions 

germàniques. 

• Els regnes germànics i l’Imperi bizantí (Orient).  

 

4. Elecció de la Metodologia: El quart pas en l’elaboració del treball ha estat la 

valoració de la metodologia més encertada. El contacte directe amb el 

patrimoni històric és, en la meva opinió, una de les bases fonamentals per a 
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l’ensenyament d’aquests blocs didàctics. A més, els itineraris es poden 

desenvolupar a partir de la resolució d’un problema, de manera que els 

alumnes puguin aprendre alhora que investiguen sobre el passat i l’estructura 

dels jaciments, lligant aquest passat amb el present (aprenentatge basat en 

problemes, García de la Vega, 2012). Finalment, el desenvolupament de les 

activitats s’ha de realitzar en tres fases: abans de la visita, al llarg de la visita 

i en acabar aquesta (Ávila Ruiz, 2003; Benejam, 2003). 

 

5. Elecció de la temàtica de cada itinerari: Una vegada determinada la 

metodologia, es va procedir a l’elecció de la temàtica de cada itinerari i a les 

parades que es realitzarien al llarg dels mateixos. En ambdós casos, es 

compleixen les característiques que proposa Insa (2002, 89), ja que cap dels 

dos jaciments té renou que dificulti el desenvolupament de les activitats, no hi 

ha trànsit i les vistes permeten una concepció integradora de l’espai. Amb tot 

això, es realitzarà un estudi dels dos itineraris que es concreta en els punts 

següents: 

I. Títol. El nom que rebrà l’itinerari, que englobarà també les activitats que 

es realitzaran amb un fil conductor comú que serà la resolució d’un 

problema. 

II. Resum de l’itinerari. Es realitzarà una presentació per als alumnes en 

la qual s’explicarà el problema i els objectius que han d’aconseguir amb 

les activitats. 

III. Curs a que va destinat. En aquest punt, s’indicarà el curs que ha de 

realitzar la sortida, els blocs temàtics tractats i en què moment del curs 

és més recomanable realitzar la sortida 

IV. Recorregut de l’itinerari: distància, parades (amb fotografies), punt 

d’inici i de finalització, entrada. Es detallaran tots els aspectes 

relacionats amb la visita de camp, el cost i les activitats que 

corresponen a cada zona. 

V. Ràtio d’alumnes i professors. El nombre d’alumnes per als quals està 

pensat l’itinerari i els professors que farien falta per realitzar la sortida. 

VI. Objectius didàctics. Quins objectius es proposen aconseguir amb totes 

les activitats a desenvolupar. 



21 

 

VII. Continguts. Es dividiran entre els continguts conceptuals, 

procedimentals i actitudinals de cada itinerari. 

VIII. Metodologia. La manera en que es desenvoluparà l’itinerari, formació 

de grups cooperatius, estratègies d’ensenyament-aprenentatge, etc. 

IX. Competències. Quines competències bàsiques que estableix la 

legislació actual que es treballaran al llarg de les sessions que formen 

part de la sortida didàctica. 

X. Temporització i activitats. Explicació de l’estructuració del temps i 

resum de les activitats a realitzar. 

XI. Avaluació. Quins són els criteris i instruments d’avaluació. 

XII. Material i recursos. Finalment, quins materials són necessaris per la 

realització de l’itinerari. Els recursos es dividiran entre Material 

informàtic, material didàctic (poc simbòlic, d’observació directa, 

audiovisuals i simbòlics) i l’especificació dels recursos web necessaris 

per a l’elaboració de les activitats. 

 

6. Elaboració dels aspectes específics de cada sortida: objectius, continguts 

(conceptuals, procedimentals i actitudinals), la temporització, el disseny de les 

activitats (abans, durant i després de la visita), els recursos i l’avaluació. 

 

7. Elaboració del material necessari per fer la sortida: Finalment, s’ha elaborat 

una petita guia (que per manca d’espai es troben especificats als annexos), 

tant per als alumnes com per als docents. Per als alumnes s’han desenvolupat 

les activitats que es realitzaran a cada sessió i durant la sortida, així com 

l’explicació dels objectius de la mateixa. Pel que fa al material per als docents, 

s’inclouen els objectius, continguts, competències, activitats, recursos i 

temporització. 

 

5.2. Proposta didàctica: dos models d’itineraris di dàctics 

 

Exposem i expliquem a continuació els dos itineraris que hem dissenyat per 

vehicular l’aprenentatge de la Història Antiga de Mallorca. Com s’ha assenyalat 

al llarg del treball, els dos itineraris se centren en el treball a dos jaciments 
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arqueològics (Pol·lèntia i Son Peretó) que són representatius de dos moments 

històrics d’especial importància: l’època romana i la tardoantiguitat. 

El disseny dels dos itineraris s’han fet prenent com a base dues concepcions 

teòriques fonamentals. La primera és l’aprenentatge significatiu, de manera que 

és essencial esbrinar els coneixements previs dels alumnes per tal de que ells 

mateixos puguin modificar les seves bases i crear-ne de nous (Ausubel, 2002). 

La segona base és l’aprenentatge basat en problemes, que pretén la connexió 

dels alumnes amb el seu entorn més proper per tal de relacionar els 

coneixements abstractes amb la realitat. Aquesta és la base de l’actual treball en 

projectes educatius, de manera que implica una major interdisciplinarietat, un 

paper més actiu de l’alumne i el treball del docent com un guia dins del procés 

d’ensenyament-aprenentatge (García de la Vega, 2012, 158-161). Un dels 

aspectes que defineix aquest dos itineraris és s’executaran mitjançant el treball 

en grup, en el quals els alumnes hauran de col·laborar per tal d’aconseguir les 

fites que s’han establert. 

La proposta té com a objectiu potenciar aquest tipus d’aprenentatge aplicat a 

una sortida didàctica combinada amb la visita a museus. La temporització que 

es proposa abasta els requisits del procés d’ensenyament de les sortides 

didàctiques, de manera que es treballarà abans, al llarg i després de la sortida 

en una sèrie de sessions que donaran sentit al treball realitzat (Ávila Ruiz, 2003) 

i que seguiran una fases pautades per tal de presentar el problema, transmissió 

i aplicació (Benejam, 2003). 

Amb aquesta base teòrica, i la que hem analitzat al començament del treball, 

hem dissenyat els dos itineraris que analitzarem a continuació: 

• Protegim Pol·lèntia! 

• Adaptem Son Peretó! 

 

És necessari assenyalar que abans del desenvolupament de les sessions que 

formen els itineraris s’ha d’haver tractat la temàtica específica dins del 

desenvolupament normal del curs. D’aquesta manera, abans de realitzar el 

treball sobre Pol·lèntia s’hauria d’haver tractat el tema de la Història general de 

Roma, especialment en referència a la seva formació, fases de la seva història i 

procés d’expansió (amb especial èmfasi a la conquesta de la Península Ibèrica). 

Pel que fa a Son Peretó, les explicacions prèvies s’han de centrar en el Baix 
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Imperi i el naixement de l’època medieval: divisió de l’Imperi Romà, sorgiment 

dels Regnes Germànics i invasions vàndala i bizantina. 

 

5.2.1. L’itinerari per Pol·lèntia: Protegim Pol·lèntia!  

 

Títol: Protegim Pol·lèntia. 

 

Resum de l’itinerari: Les autoritats polítiques d’Alcúdia estan tramitant un acord 

amb una empresa privada per tal de vendre els terrenys del jaciment de Pol·lèntia 

i dedicar-los a la construcció. Els informes de l’administració estan a favor 

d’aquesta venta i a la destrucció del jaciment, argumentant que tota la informació 

es troba ja recollida i no hi ha més que es pugui trobar. Les associacions de 

veïnats, el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i diverses associacions 

d’arqueòlegs, així com els partits de l’oposició, han demanat que un grup 

d’investigadors realitzi un informe on es posi de manifest el que es coneix del 

jaciment, la seva importància per la Història de Mallorca i les potencialitats del 

mateix, argumentant que no es coneix tot i que encara hi ha molta de feina per 

realitzar. Els alumnes formaran grups de 5 persones per tal de realitzar una 

presentació en la qual demostrin que coneixen el jaciment i la seva importància 

per tal de poder aturar la destrucció del jaciment i assegurar la seva protecció. 

 

Curs a qui va destinat: Primer curs de l’E.S.O. La sortida s’ha de realitzar al tercer 

trimestre per tal de dur una correlació amb el currículum, tal i com hem assenyalat 

en l’apartat 5.1. 

 

Recorregut de l’itinerari: Es tracta d’un itinerari amb diverses aturades rotatives, 

en que cada grup realitzarà al llarg de la visita les activitats proposades a cada 

zona durant un temps determinat. En acabar el temps, canviaran de zona de 

treball, de manera que no existeix un recorregut preestablert. El recorregut que 

es farà és d’aproximadament 2 km. (veure imatge 1, Annex 1). És recomanable 

dur aigua i roba que protegeixi del sol (com una gorra). 

El punt d’inici és l’entrada del jaciment i el punt final és el Museu Monogràfic 

de Pol·lèntia (C/ Sant Jaume 30, Alcúdia) o el teatre romà (segons el grup i la 

planificació, veure més endavant i Annex 2). 
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El preu de l’entrada és de 2 euros i inclou la visita al Museu i al Jaciment. 

L’horari és de dimarts a divendres de 10:00 a 16:00 hores, dissabtes i diumenge 

de 10:30 a 15:30. El dilluns roman tancat, de manera que la visita s’ha de 

programar per realitzar-la entre dimarts i divendres. Les parades que s’han de 

realitzar al llarg del recorregut són les següents: 

 

1. Entrada al jaciment: A l’entrada del jaciment es troba la inscripció dedicada a 

Luci Vibi Nigel·lió (veure imatge 2, Annex 1), el que va ser un personatge 

il·lustre de la ciutat. 

Es tracta d’una estela honorífica de marbre blanc amb escriptura de caràcter 

monumental. Les seves mesures són de 94 cm. d’alçada, 59 cm. d’amplada i 

54 cm. de gruixat. Va ser trobada al terreny anomenat Camp d’en França, el 

que antigament eren els terrenys de la ciutat de Pol·lentia, el 19 de novembre 

de 1862. Dins dels corpora d’inscripcions llatines, es tracta de la nombre 27 

del CIBal3. La traducció de la seva inscripció seria la següent: 

 

A Luci Vibi Nigel·lió de la tribu Velina, edil i duumvir per segona vegada. Mànlia, 

la seva esposa, en nom de Vibi Manlià, fill seu, i amb els seus diners erigí (aquest 

monument) al seu òptim marit, en el lloc concedit per Decret dels Decurions. 

 

2. Les cases de La Portella: Es tracta de la zona residencial del jaciment (veure 

imatge 3, Annex 1). En ella es troben les restes de 3 cases i el traçat de carrers 

que les unia. La que es conserva millor és la casa dels Dos Tresors (imatge 

4, Annex 1) i permet visualitzar i distingir les diferents parts de la residència i 

l’atri. La façana principal de la Casa dels Dos Tresors dona al carrer porticat, 

del qual encara es conserven les columnes que feien de suport per la porxada 

(imatge 5, Annex 1). Al costat oposat a la Casa dels Dos Tresors es troben 

dues construccions més, les restes de les quals estan incompletes i es 

superposen amb altres construccions posteriors. La primera d’aquestes cases 

és la del Cap de Bronze (imatge 6, Annex 1), anomenada així degut a la peça 

que es va trobar al llarg de les excavacions i que es troba dins del museu. La 

segona casa és la del Nord-Oest (imatge 7, Annex 1), la que es troba en pitjor 

                                                           

3 VENY, C. (1965), Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Roma. 
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estat de conservació i que damunt dels seus fonaments es pot trobar part de 

la murada del segle III d.C. (imatge 8, Annex 1). 

 

3. El fòrum romà: Avançant des de la zona de la Portella, cap al centre del que 

era la ciutat antiga, ens trobam amb el fòrum, la plaça principal (imatges 9 i 

10, Annex 1), on encara s’estan realitzant feines arqueològiques que han 

donat com a resultat el descobriment del que s’ha interpretat com la zona del 

mercat. En aquesta zona, diferenciarem dos activitats diferents: una centrada 

en el Temple (imatge 11, Annex 1) i altre en les insulae tabernae (imatge 12, 

Annex 1). 

 

4. El teatre: Es troba situat a les afores de la ciutat i data del segle I d.C. Les 

excavacions que es varen realitzar des del 1953 varen deixar al descobert 3 

zones: les grades, excavades a la roca i de forma semicircular, l’orquestra, 

també semicircular, i l’escena (imatges 13, 14 i 15, Annex 1). 

 

5. El Museu Monogràfic de Pol·lèntia: Situat en el nucli de població d’Alcúdia, el 

museu recull les peces més representatives de les excavacions 

arqueològiques. Es troba dividit en dues zones (àmbit públic i àmbit privat), i 

a cadascuna d’elles trobem diferents apartats. A la zona d’àmbit públic els 

apartats del museu són: I. El fòrum; II. El teatre, temps de lleure; III. Les 

necròpolis, la mort a Pol·lèntia; IX. La casa romana. Per la seva banda, en 

l’àmbit privat són les següents: IV. Preparant els aliments; V. La taula està 

servida; VI. Ingredients bàsics; VII. Receptes: D’Apici, una dolça; VIII. 

Fragments d’estuc; X. Estances personals; XI. La religió domèstica. 

El Museu no permet realitzar fotografies de les peces, de manera que ha 

resultat impossible obtenir imatges4. 

 

La durada aproximada de l’itinerari és de 3 hores i 15 minuts (sense comptar 

els desplaçaments i comptant els descansos per berenar). 

 

                                                           

4 Encara així, les imatges que es presentaran en el present treball corresponen a les que podem 
trobar en els fulletons que es lliuren per realitzar la visita i per imatges realitzades en anys 
anteriors, abans que canviés la política del Museu. 
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Ràtio d’alumnes i professors: L’itinerari està pensat per una classe d’entre 20 i 

30 alumnes, encara que el ràtio recomanat és de 25. És necessària la 

participació de dos professors per tal de poder guiar als alumnes per les diferents 

zones de l’itinerari. Dins de la visita al jaciment, els docents es repartiran els 

grups i s’ocuparan de les zones de La Portella, el fòrum i el mercat, de manera 

que en alguns casos hauran d’ajudar a varis grups. Després d’haver realitzat el 

treball en aquesta zona, un dels docents anirà amb la meitat dels grups al Museu 

i l’altra meitat realitzarà el seu treball al teatre. En haver acabat, els grups faran 

un canvi i aniran a la zona que els hi queda per visitar. 

 

Objectius didàctics: Al llarg del desenvolupament de les sessions prèvies, la 

sortida didàctica i les sessions posteriors, es pretén que els alumnes assoleixin 

els següents objectius didàctics: 

1. Situar en el temps la conquesta romana de Balears i comprendre les seves 

causes. 

2. Relacionar la presència romana a Balears amb el procés de Romanització 

i relacionar-ho amb el jaciment de Pol·lèntia. 

3. Conèixer les característiques de les ciutats romanes. 

4. Identificar i diferenciar els diferents sectors de la societat romana. 

5. Aprendre els trets de la vida quotidiana romana: religió, oci, espai públic i 

espai privat. 

 

Continguts: Els continguts que es tractaran al llarg de les sessions inicials, la 

sortida didàctica i les sessions finals els podem classificar en Conceptuals, 

Procedimentals i Actitudinals: 

 

Conceptuals  Procedimentals  Actitudinals  
1. La conquesta romana de 

Balears: causes i fets. 
2. La Romanització de 

Balears: Pol·lèntia. 
3. La ciutat romana. 
4. La societat romana. 
5. La vida quotidiana a 

Roma. 

1. Recerca crítica 
d’informació. 

2. Comentari de textos 
històrics. 

3. Elaboració de quadres-
resum. 

4. Anàlisi i comentari 
d’audiovisuals. 

5. Anàlisi i descripció de 
jaciments arqueològics. 

1. Prendre consciència del 
llegat històric a través de 
les restes 
arqueològiques. 

2. Mostrar actitud favorable 
al desenvolupament de 
les activitats. 

3. Valorar el treball en equip 
com a forma d’enriquir el 
nostre coneixement. 
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6. Comprensió i adquisició 
de vocabulari propi de 
l’etapa històrica. 

7. Anàlisi de restes 
materials. 

8. Elaboració de textos 
descriptius i 
argumentatius. 

9. Elaboració de 
presentacions. 

10. Debat a l’aula. 
 

Metodologia: Els alumnes seran distribuïts en grups heterogenis de 5 membres 

cadascú. Els grups seran formats pel professor i seguiran un equilibri en la seva 

composició, de manera que hi hagi un alumne d’alt rendiment que destaqui pel 

seu interès i el seu lideratge, dos alumnes amb un rendiment mitjà i que siguin 

esforçats i dos que tinguin un rendiment mitjà-baix o inclús baix. El que es pretén 

és realitzar una simulació d’un grup d’investigadors arqueòlegs que han de dur 

a terme una investigació del contingut de Pol·lèntia per tal d’elaborar una 

presentació en defensa del manteniment del jaciment. Cada membre del grup 

assumirà un rol específic dins de l’equip d’investigació: 

• Director del Projecte: Haurà de liderar el desenvolupament de les activitats, 

repartir les tasques a cadascuna d’elles, assumir la responsabilitat de les 

accions que realitzi la resta de membres i donar sortida als possibles 

conflictes que puguin sorgir davant la disparitat de criteris. Pot ajudar a 

qualsevol membre del seu equip a realitzar les seves tasques. 

• Secretari: És l’encarregat d’anotar tot el que es va trobant i redactar les 

activitats al llarg de la sortida didàctica. 

• Documentalista: S’encarrega de realitzar les fotografies i vídeos necessaris 

per poder realitzar la presentació de defensa. Si en algun moment no es 

troba realitzant aquesta tasca, és el seu deure donar suport al Secretari. 

• Arqueòleg: S’encarrega de custodiar el plànol del jaciment i realitzar sobre 

el mateix totes les anotacions necessàries que puguin servir per a la futura 

defensa. Si en algun moment no desenvolupa les seves funcions ha de 

donar suport al Tècnic en Patrimoni. 

• Tècnic en Patrimoni: S’encarrega de custodiar el quadern d’equip, on es 

troba tota la informació prèvia que els alumnes hagin pogut plasmar al llarg 

de les sessions prèvies. Guiarà als seus companys a cada zona nova 
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donant la informació que ells mateixos hagin pogut recopilar. Si en algun 

moment no desenvolupa les seves funcions ha de donar suport a 

l’Arqueòleg. 

 

Els alumnes no rebran en cap moment explicació teòrica per part del 

professor, de manera que hauran d’investigar pel seu compte per tal de poder 

obtenir la informació necessària per al desenvolupament de les activitats. El 

docent actuarà, per tant, com a guia i suport, limitant-se a explicar l’objectiu de 

les activitats i resolent els dubtes que puguin sorgir, ajudant així al correcte 

desenvolupament de les sessions. 

Abans de la sortida didàctica es realitzaran un total de tres sessions 

preliminars. Per tal de facilitar el treball en equip, les taules es col·locaran de 

quatre en quatre formant un quadrat, al voltant del qual es seuran els alumnes 

per treballar. Cada alumne comptarà amb un ordinador per poder accedir a la 

informació i a l’aula virtual. En primer lloc, es durà a terme una activitat 

motivadora per tal d’esbrinar el coneixement previ dels alumnes respecte a la 

Història de Balears al llarg de l’època romana i de la ciutat romana de Pol·lèntia. 

A partir d’aquí, es realitzaran tota una sèrie d’activitats on es tractarà el context 

de conquesta romana de les Illes Balears, la ciutat romana, la societat romana, 

el teatre romà, la religió romana, la fundació de Pol·lèntia i l’estructura del 

jaciment arqueològic. Aquestes activitats inclouran el comentari de mapes, 

textos, imatges i audiovisuals. A partir de la informació que puguin extreure, cada 

grup realitzarà un quadern d’equip, on quedarà plasmada la informació més 

important que pugui ser útil per a la posterior visita al jaciment. 

Al llarg de la sortida didàctica, cada grup haurà de visitar totes les zones del 

jaciment i el Museu per tal de donar resposta a una sèrie de qüestions que es 

proposaran sobre cadascuna d’elles i que serviran de guia per a l’elaboració de 

l’activitat final. 

Finalment, es desenvoluparan tres sessions després d’haver realitzat la visita, 

en les quals les taules es tornaran a disposar de la mateixa manera que en les 

sessions preliminars. En aquestes, els diferents grups hauran de fer una 

recapitulació del que han après al llarg de la sortida i del material que han 

recopilat (realitzant les activitats i fotografies) per tal de poder realitzar una 

presentació de les diferents zones que hauran de defensar davant la resta de la 
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classe. Per al desenvolupament d’aquestes sessions, els alumnes comptaran 

amb un guió de les feines que han d’anar executant. 

La proposta pretén ser el més diversificada possible, de manera que no s’han 

realitzat activitats ni material adaptat per als alumnes NESE. En cas d’haver 

alumnes amb necessitats específiques de mobilitat, el jaciment compta amb les 

seves instal·lacions adaptades per a persones amb cadira de rodes. Així mateix, 

si hi ha alumnes amb necessitats molt específiques i que, segons els criteris dels 

professors, no puguin desenvolupar les tasques amb normalitat, els docents 

podran cercar material de suport i activitats alternatives adaptades a les 

capacitats i característiques d’aquests alumnes. 

 

Competències: La pretensió del present itinerari és oferir una proposta didàctica 

integral que abasti el major nombre de competències possible des d’un punt de 

vista interdisciplinar. En la nostra opinió, les 7 competències que observa la 

LOMQUE es treballaran al llarg de totes les activitats proposades. La 

competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia és 

absolutament necessària per comprendre la feina dels arqueòlegs, el treball dins 

del jaciment exemplificarà aquestes tasques i, a més, els alumnes hauran 

d’interpretar plànols i mapes per tal de poder orientar-se al llarg de la visita. La 

competència aprendre per aprendre és l’eix fonamental de la proposta, ja que els 

alumnes seran els protagonistes del seu propi aprenentatge, no rebran cap 

explicació teòrica del professor i hauran de documentar-se per tal desenvolupar 

els objectius pel seu compte. La competència de comunicació lingüística és 

també essencial, ja que els alumnes hauran d’elaborar les respostes de les 

activitats per ells mateixos, redactar textos i justificacions i presentar oralment 

les seves propostes. La competència digital serà tractada de manera transversal 

al llarg de totes les sessions, ja que es fa necessari l’ús dels ordinadors d’aula i 

de programes per a l’elaboració de les presentacions. La competència social i 

cívica apareix dins de l’estudi de la societat romana, les activitats d’oci i de culte. 

La competència sentit a la iniciativa i esperit emprenedor quedarà plasmada a 

través de l’estudi de l’economia romana i els productes amb els quals 

comerciaven; a més, els alumnes han de decidir de manera autònoma les 

respostes de les activitats proposades i la seva defensa del jaciment. Finalment, 
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la competència consciència i expressions culturals es tracta de manera evident 

en estudiar les característiques de les ciutats romanes, els temples i els teatres. 

 

Temporització i activitats: La sortida didàctica comptarà amb el desenvolupament 

de 3 sessions abans de la visita al jaciment i al museu, la sortida didàctica 

pròpiament dita i 3 sessions com a conclusió. La temporització de les diferents 

sessions i de les activitats es realitzarà de la següent manera: 

 

Sessió  Activitats d’ensenyament-aprenentatge 

1 Activitat de consolidació: repàs dels aspectes més destacats tractats 

fins ara a classe, explicació de l’itinerari, formació dels grups i 

assignació dels rols (10 minuts). 

Activitat inicial motivadora: al quadern d’activitats, els alumnes 

hauran d’apuntar 3 aspectes tractats a les sessions anteriors (a les 

quals es va tractar l’origen de Roma, les etapes de la història de 

Roma, el procés d’expansió i la romanització) que pensen que poden 

ser d’utilitat per al desenvolupament del projecte. Es posaran en 

comú les propostes i tots els alumnes hauran d’apuntar també allò 

que ells no havien pensat (10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 1 

del quadern d’activitats (“Passa 1: “El context”). Es tracta d’una 

Webquest, en la qual dos membres del grup han de consultar un dels 

enllaços proposats, mentre que els altres 3 membres faran el mateix 

amb el segon enllaç. Tots junts, hauran de respondre a les qüestions 

proposades sobre la conquesta de Balears per part de Roma (20 

minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 2 

del quadern d’activitats (“Passa 2: Quins tipus de ciutats hi havia”). 

Tots els membres del grup han de llegir el text proposat. Després, 

sense apuntar res, han de respondre a cada qüestió de manera 

consensuada. Una vegada acordada cada resposta l’han d’escriure 

al quadern d’equip (15 minuts). 
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2 Activitat de consolidació: Recapitulació del que es va realitzar a la 

sessió anterior. Els alumnes es seuran segons els grups assignats 

(10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 3 

del quadern d’activitats (“Passa 3: Investiguem sobre Roma”). Es 

realitzarà una activitat d’aprenentatge cooperatiu en puzle. Cada grup 

s’encarregarà d’investigar un aspecte específic sobre la cultura 

romana: la ciutat, la societat, la casa, el temple i el teatre. Tots els 

membres del grup hauran de llegir la informació de l’enllaç facilitat i 

arribar a acords per tal d’emplenar la graella que es proposa (25 

minuts). En acabar aquesta part, tots els grups comunicaran per torns 

els seus resultats i compartiran la informació amb la resta de grups, 

de manera que tots tindran la mateixa informació (20 minuts). 

3 Activitat de consolidació: Recapitulació del que es va realitzar a la 

sessió anterior. Els alumnes es seuran segons els grups assignats 

(10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 4 

del quadern d’activitats (“Passa 4: La ciutat de Pol·lèntia, estudi 

preliminar”). Es visualitzaran 4 vídeos sobre el jaciment de Pol·lèntia, 

al llarg dels quals els alumnes hauran d’apuntar les diferents zones 

del jaciment, la funció que podien tenir i la seva importància (35 

minuts). A continuació, es posarà en comú la informació entre tots els 

grups (5 minuts). 

Activitat de resum: Es farà una recapitulació de la primera fase de la 

investigació abans de la sortida. Es farà un repàs de tot el que han 

de dur els alumnes per a la sortida didàctica (5 minuts). 

4 A continuació es detalla la temporització de la sortida didàctica: 

1. Trobada al punt de reunió (centre docent) a les 8:30 hores. Passar 

llista dels alumnes i recollida de l’autorització de sortida. Revisió 

de que duen el material necessari: 15 minuts. 

2. Trajecte cap a Alcúdia, sortida a les 9:00 hores (normalment 60 

minuts, però depèn del lloc de sortida). Arribada estimada a 

Alcúdia: 10:00 hores (hora d’obertura del jaciment i del museu). 
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3. Sortida de l’autocar, explicació del punt de reunió si qualsevol es 

perd (pàrking i entrada): 15 minuts. 

4. Descans per a berenar: 15 minuts. 

5. Activitat de desenvolupament: Entrada al jaciment. En aquest 

moment es farà la primera parada, davant del pedestal d’estàtua 

amb la inscripció de Luci Vibi Nigeli. Aquí, el docent procedirà a 

fer una explicació del jaciment de Pol·lèntia, les fases de la seva 

excavació i les zones que poden trobar. Així mateix, explicarà la 

forma en què es desenvoluparà l’activitat: 15 minuts. 

6. Activitats de desenvolupament/consolidació: Els alumnes hauran 

de realitzar les activitats proposades al quadern d’activitats en el 

seu quadern d’equip. Els grups 1 i 4 començaran per La Portella, 

els grups 2 i 5 per la zona de les tendes del Fòrum i el grup 3 pel 

temple. A cada zona, els grups disposaran de 20 minuts per 

realitzar les activitats proposades a cada zona i després canviaran 

de zona. Temps per aquesta activitat: 60 minuts. 

7. Activitat de desenvolupament/consolidació: Dos grups aniran amb 

un dels docents al Teatre i els altres grups aniran amb l’altre 

professor al Museu. A cadascuna d’aquestes zones, els alumnes 

hauran de realitzar les activitats proposades al seu quadern 

d’equip. Per tal de que els grups no s’acumulin a les mateixes 

zones, es farà que comencin per activitats diferents. Disposaran 

de 10 minuts per fer el trasllat i de 20 per realitzar les activitats. 

Una vegada els grups hagin acabat, canviaran de zona, de 

manera que els que havien anat al teatre ara aniran al museu i 

viceversa. Temps per aquesta activitat: 60 minuts. 

8. Descans per a berenar: 15 minuts. 

9. Activitat d’autoavaluació: Cada alumne realitzarà en el seu 

quadern d’activitats la rúbrica d’autoavaluació seva i del seu grup: 

15 minuts. 

10. Passar llista als alumnes, recollida i tornada: 60 minuts. Hora 

d’arribada estimada al centre: 14:00 hores. 



33 

 

5 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer al llarg de la 

sortida i explicació de la fase d’execució del projecte. Els alumnes 

realitzaran les tasques amb el grup que li correspon (10 minuts). 

Activitat de consolidació: Desenvolupament de la primera fase: 

reorganització de les dades. Els diferents grups hauran de tractar la 

informació obtinguda al jaciment, al museu i a les sessions prèvies i 

pensar en com ha de ser la seva presentació (45 minuts). 

6 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer a la sessió 

anterior i explicar el que s’ha de fer en aquesta sessió. Els alumnes 

realitzaran les tasques amb el grup que li correspon (10 minuts). 

Activitat de consolidació: Desenvolupament de la segona fase: 

disseny i realització de la presentació de defensa (45 minuts). 

7 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer la sessió 

anterior i el que es farà en aquesta sessió (10 minuts). 

Activitat d’avaluació final: El director de cada grup ha de defensar 

públicament la presentació del seu grup durant 5 minuts (30 minuts 

en total). Cadascú dels altres grups ha d’avaluar les exposicions dels 

seus companys amb una rúbrica. 

Activitat de consolidació: Cada alumne reflexionarà sobre el que ha 

suposat per a ell aquest projecte sobre Pol·lèntia. Tot el grup classe 

farà un balanç de l’activitat, amb torns de paraula i rèpliques si es 

dona el cas (15 minuts). 

 

Avaluació: L’avaluació es durà a terme mitjançant la correcció del quadern 

d’activitats, del quadern d’equip i l’avaluació de la presentació. Es combinarà 

l’avaluació del professor, l’autoavaluació dels alumnes (individual i en grup) i la 

coavaluació. Així mateix, l’observació directa del treball de cada membre del grup 

a les activitats de l’aula i a les desenvolupades al llarg de la sortida es podrà 

consignar mitjançant el quadern d’observació d’aula, servirà per valorar els 

continguts actitudinals i incidirà positivament en els casos de qualificacions 

dubtoses a criteri del professor. 

Els instruments d’avaluació seran els següents: 

• Quadern d’activitats i quadern d’equip: En finalitzar les sessions de 

l’Itinerari, els grups hauran de lliurar el treball que han realitzat que es 
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valorarà mitjançant una rúbrica. El percentatge de la nota final serà d’un 

15%. 

• Autoavaluació individual i de grup: Cada alumne haurà d’avaluar-se 

individualment i al seu grup. Així mateix, haurà de valorar si ha complit amb 

les tasques que tenia assignades segons el rol dins el grup. El percentatge 

de la nota final serà d’un 15% l’individual i un 15% la grupal. 

• Coavaluació: Cada grup haurà de valorar el treball presentat pels seus 

companys. El percentatge de la nota final serà d’un 15%. 

• Presentació i defensa: Mitjançant una rúbrica, el professor avaluarà la 

presentació en públic i els continguts de la defensa que hauran de lliurar. 

El percentatge de la nota final serà d’un 40%. 

 

Les rúbriques d’avaluació es troben als Annexos (veure Annex 2: Material de 

Pol·lèntia). 

 

Material i recursos: Els materials necessaris per al desenvolupament de l’itinerari 

són: 

• Material informàtic: ordinador del professor, connexió a internet, projector, 

pissarra digital i ordinadors d’aula per als alumnes. És necessari també que 

el documentalista del grup dugui un mòbil o dispositiu electrònic per tal de 

poder realitzar les fotografies o vídeos del jaciment que empraran més tard 

per la realització de la presentació. 

• Material didàctic poc simbòlic: folis, bolígraf i una brúixola (per realitzar 

activitats concretes dins el jaciment). 

• Material didàctic d’observació directa: explicació del funcionament de les 

activitats per part del professor, exposicions dels companys de classe. 

• Material didàctic audiovisual: audiovisuals explicatius, imatges, textos i 

mapes. 

• Material didàctic simbòlic: quadern d’activitats (on es troben les descripcions 

de les activitats a cada zona i el plànol del jaciment), quadern d’equip (on 

cada grup haurà d’apuntar tot el que han pogut aprendre al llarg de les 

sessions inicials), recursos web per realitzar les activitats inicials. 
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Es procedirà a la visualització a classe dels següents audiovisuals: 

• https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0: vídeo explicatiu sobre la 

ciutat romana (ArteHistoria), amb una durada de 2 minuts i 24 segons. Es 

tracta d’un vídeo introductori sobre la forma que tenien els romans de 

planificar les ciutats. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

• https://www.youtube.com/watch?v=ji8zW5UGSZQ: vídeo que fa un 

recorregut per la ciutat romana de Pol·lèntia, amb una durada de 2 minuts 

i 40 segons. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

• https://www.youtube.com/watch?v=McVhB5K-nCc: vídeo documental 

sobre la ciutat romana de Pol·lèntia, amb una durada de 14 minuts i 42 

segons. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

• https://www.youtube.com/watch?v=lR_1ET9j8ds: vídeo documental de la 

jornada de portes obertes de 23 de juliol de 2009 a Pol·lèntia, amb una 

durada de 7 minuts i 17 segons. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

 

Els recursos web per a l’elaboració de les activitats inicials són els següents: 

• http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-

ib_2014090223_9081445/carrotja/romans.html, la conquesta romana de 

Balears. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• http://www.alcudia.net/Pollentia/es/la-ciutat-romana/, informació sobre el 

jaciment de Pol·lèntia. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

• https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-

5345345, la conquesta romana de Balears. [Consultat el 4 de maig de 

2018]. 

• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/templum.htm, el temple 

romà. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/domus2.htm, la casa 

romana. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/civitas/civimarc.htm, la 

societat romana. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/urbindex.htm, la ciutat 

romana. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 
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• http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/theatrum.htm, el teatre 

romà. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

 

5.2.2. L’itinerari per Son Peretó: Adaptem Son Peretó  

 

Títol: Adaptem Son Peretó. 

 

Resum de l’itinerari: L’Ajuntament de Manacor, juntament amb el Museu 

d’Història de Manacor, han decidit fer un projecte de musealització que inclogui 

una visita al jaciment de Son Peretó i a les zones del Museu associades a ell. 

Per aquesta raó, han decidit demanar a diferents grups de professionals un 

anàlisi del contingut del jaciment i del museu per tal d’elaborar un fulletó 

informatiu i una proposta d’itinerari per a la visita. 

 

Curs a qui va destinat: Segon curs de l’E.S.O. La sortida s’ha de realitzar al 

primer trimestre per tal de dur una correlació amb el currículum, tal i com hem 

assenyalat en l’apartat 5.1. 

 

Recorregut de l’itinerari: Es tracta d’un itinerari amb diverses aturades rotatives, 

en que cada grup realitzarà al llarg de la visita les activitats proposades a cada 

zona durant un temps determinat. En acabar el temps, canviaran de zona de 

treball, de manera que no existeix un recorregut preestablert. És recomanable 

dur aigua i roba que protegeixi del sol (com una gorra). 

La zona visitable és d’aproximadament 8.000 metres quadrats, el recorregut 

lineal seria d’una 800 metres al jaciment i d’uns 100 al museu, amb un 

desplaçament en autocar entre les dues instal·lacions. 

El punt d’inici és l’entrada del jaciment de Son Peretó (marge esquerre de la 

carretera MA-15, que surt de Manacor en direcció a Sant Llorenç des Cardassar) 

i el punt de finalització és el Museu d’Història de Manacor (Carretera Cales de 

Mallorca, km. 1,5, Torre dels Enagistes). 

L’entrada al jaciment i al Museu és gratuïta. L’horari d’accés al jaciment és 

lliure, mentre que el Museu té obert els dilluns, dimecres, dijous, divendres i 

dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:30, els diumenges obre de 10:30 a 
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13:00 i els dimarts roman tancat. Les parades que s’han de realitzar al llarg de 

l’itinerari són les següents: 

 

1. Entrada al jaciment: El jaciment es troba envoltat d’una reixa metàl·lica i l’única 

entrada es troba a un dels costats. Just en aquest punt es troben dos faristols: 

el primer conté les normes per romandre al jaciment, mentre que al segon 

trobem el plànol del mateix, una introducció sobre les fases d’excavació al 

llarg del temps i la descripció de les zones del mateix (veure imatges 16 a 18, 

Annex 1). 

 

2. Cases i necròpolis: Les cases adossades i la necròpolis es troben annexes al 

conjunt basilical. Compten amb una sèrie d’habitacions on es varen trobar 

nombroses tombes i materials diversos, la qual cosa ha permès als 

investigadors proposar que el conjunt va tenir dos usos al llarg del temps: en 

un primer moment, varen ser utilitzades com a magatzems i, avançat el temps, 

es va reaprofitar l’espai per realitzar enterraments (veure imatges 19 a 22, 

Annex 1). 

 

3. Basílica: Té unes dimensions de 21 metres de llarg i 14 d’amplada i està 

orientada oest-est (tal i com estan orientades també les tombes a excepció 

d’una). Consta de 3 naus, separada la central de les laterals per dues fileres 

de columnes (veure imatges 23 a 26, Annex 1). A l’est de la nau major es va 

trobar l’altar, que avui dia es conserva al Museu de Manacor. El sòl de la 

basílica estava cobert per mosaics, que varen ser descoberts de Mossèn 

Aguiló (que també es conserven al museu i han estat sotmesos a un procés 

de restauració i conservació). A cada zona, els mosaics presentaven motius 

figuratius diferenciats: més a prop de l’altar, es trobaven aquells amb motius 

figuratius (com per exemple palmeres), mentre que l’espai les naus laterals 

estava reservat per a aquells amb motius geomètrics. Aquesta riquesa 

iconogràfica data del segle VI i té clares influències nord-africanes i de la zona 

de Palestina. 

 
4. Absis i piles baptismals: A la sortida de la basílica es troba una dependència 

amb les dues piles baptismals que fan famós al jaciment: una petita situada a 
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l’oest i la més grossa a l’est, que compta amb escales i cobreix tot el cos. 

Possiblement les dues piles baptismals no varen ser construïdes al mateix 

temps, i la hipòtesi més acceptada és que la pila més gran s’utilitzava per als 

ritus d’immersió dins l’aigua, mentre que la més petita s’utilitzava per als 

batejos on es vessava aigua damunt el creient (veure imatges 27 a 31, Annex 

1). En aquesta zona es varen trobar també una sèrie de tombes, un aspecte 

molt poc freqüent, ja que no existeixen paral·lelismes amb altres basíliques on 

hi hagués enterraments al baptisteri. La proposta que s’ha realitzat és que les 

tombes són posteriors a l’etapa d’ús de la basílica, encara que no es pot 

verificar degut a que arqueològicament no es va trobar paviment uniforme que 

permeti donar una cronologia exacta a ambdós fenòmens. 

 

5. Museu d’Història de Manacor: Al museu es troben diverses col·leccions 

integrades per material arqueològic i etnogràfic, tant provinent del jaciment de 

Son Peretó, com de donacions i altres jaciments de la zona. Consta d’una 

planta baixa i un primer pis. A la planta baixa es troben 5 sales: 1. Prehistòria; 

2. Sala romana; 3. Sala paleocristiana; 4. Sala islàmica; 5. Sala dels mobles 

en miniatura. En aquesta mateixa planta hi ha un pati, que és on es 

desenvolupen la major part dels tallers dedicats a les visites d’educació 

primària. Al primer pis es troba una sala de grafits i una sèrie d’instal·lacions 

dedicades a les exposicions temporals. Per a la visita dissenyada en aquest 

treball, el que ens interessen són les sales 2 i 3. A la sala romana es troben 

tota una sèrie d’objectes que demostren els intercanvis de Mallorca amb els 

comerciants ebusitans, mentre que a la sala 3 es poden observar els objectes 

recuperats del jaciment de Son Peretó, entre d’altres els mosaics, l’altar, petits 

objectes trobats a les excavacions i la reconstrucció hipotètica de la basílica 

(veure imatges 32 a 38, Annex 1). 

 

La durada aproximada de l’itinerari és de 3 hores i 15 minuts (sense comptar 

el temps de desplaçament i comptant els descansos per a berenar). 

 

Ràtio d’alumnes i professors: L’itinerari està pensat per una classe d’entre 20 i 

30 alumnes, encara que el ràtio recomanat és de 25. És necessària la 

participació de dos professors per tal de poder guiar als alumnes per les diferents 
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zones de l’itinerari i atendre els seus dubtes, tant dins del jaciment com del 

Museu. 

 

Objectius didàctics: Al llarg del desenvolupament de les sessions prèvies, la 

sortida didàctica i les sessions posteriors, es pretén que els alumnes assoleixin 

els següents objectius didàctics: 

1. Situar cronològicament la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident i conèixer les 

seves conseqüències. 

2. Conèixer la situació de la Hispània visigoda. 

3. Sistematitzar els esdeveniments que succeeixen a les Illes Balears a la 

Tardoantiguitat i inicis de l’Edat Mitjana. 

4. Aprendre les característiques del Cristianisme en aquest període. 

5. Identificat les característiques de l’Art Paleocristià. 

6. Conèixer les basíliques paleocristianes de Balears. 

 

Continguts: Els continguts que es tractaran al llarg de les sessions inicials, la 

sortida didàctica i les sessions finals els podem classificar en Conceptuals, 

Procedimentals i Actitudinals: 

 

Conceptuals  Procedimentals  Actitudinals  
1. La caiguda de l’Imperi 

Romà d’Occident. 
2. Els regnes germànics a 

Hispània. 
3. Les Illes Balears a la 

Tardoantiguitat i inicis de 
l’Edat Mitjana. 

4. El Cristianisme. 
5. L’Art Paleocristia 
6. Les basíliques 

paleocristianes: Son 
Peretó. 

1. Recerca crítica 
d’informació. 

2. Comentari de textos 
històrics. 

3. Situació d’indrets a un 
mapa 

4. Elaboració de quadres-
resum. 

5. Anàlisi i comentari 
d’obres d’art. 

6. Anàlisi i comentari 
d’audiovisuals. 

7. Anàlisi i descripció de 
jaciments arqueològics. 

8. Comprensió i adquisició 
de vocabulari propi de 
l’etapa històrica. 

9. Anàlisi de restes 
materials. 

10. Elaboració de textos 
descriptius i 
argumentatius. 

11. Elaboració de 
presentacions. 

12. Debat a l’aula. 

1. Prendre consciència del 
llegat històric a través de 
les restes 
arqueològiques. 

2. Mostrar actitud favorable 
al desenvolupament de 
les activitats. 

3. Valorar el treball en equip 
com a forma d’enriquir el 
nostre coneixement. 
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Metodologia: Els alumnes seran distribuïts en grups heterogenis de 5 membres 

cadascú. Els grups seran formats pel professor i seguiran un equilibri en la seva 

composició, de manera que hi hagi un alumne d’alt rendiment que destaqui pel 

seu interès i el seu lideratge, dos alumnes amb un rendiment mitjà i que siguin 

esforçats i dos que tinguin un rendiment mitjà-baix o inclús baix. El que es pretén 

és realitzar una simulació d’un grup d’investigadors arqueòlegs que han de dur 

a terme una investigació del contingut de Son Peretó per tal d’elaborar un fulletó 

per a la visita del jaciment i del museu i un vídeo del recorregut que proposen. 

Cada membre del grup assumirà un rol específic dins de l’equip d’investigació: 

• Director Tècnic Museogràfic: Haurà de liderar el desenvolupament de les 

activitats, repartir les tasques a cadascuna d’elles, assumir la 

responsabilitat de les accions que realitzi la resta de membres i donar 

sortida als possibles conflictes que puguin sorgir davant la disparitat de 

criteris. Pot ajudar a qualsevol membre del seu equip a realitzar les seves 

tasques. 

• Secretari: És l’encarregat d’anotar tot el que es va trobant i redactar les 

activitats al llarg de la sortida didàctica. 

• Documentalista: S’encarrega de realitzar les fotografies i vídeos necessaris 

per poder realitzar el fulletó i el vídeo. Si en algun moment no es troba 

realitzant aquesta tasca, és el seu deure donar suport al Secretari. 

• Tècnic de Patrimoni: S’encarrega de custodiar el plànol del jaciment i 

realitzar sobre el mateix totes les anotacions necessàries que puguin servir 

per a l’elaboració de l’itinerari. Ell ha de ser el primer en proposar un 

recorregut. Si en algun moment no desenvolupa les seves funcions ha de 

donar suport a l’Arxiver. 

• Arxiver: S’encarrega de custodiar el quadern d’equip, on es troba tota la 

informació prèvia que els alumnes hagin pogut plasmar al llarg de les 

sessions prèvies. Guiarà als seus companys a cada zona nova donant la 

informació que ells mateixos hagin pogut recopilar. Si en algun moment no 

desenvolupa les seves funcions ha de donar suport al Tècnic de Patrimoni. 
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Els alumnes no rebran en cap moment explicació teòrica per part del 

professor, de manera que hauran d’investigar pel seu compte per tal de poder 

obtenir la informació necessària per al desenvolupament de les activitats. El 

docent actuarà, per tant, com a guia i suport, limitant-se a explicar l’objectiu de 

les activitats i resolent els dubtes que puguin sorgir, ajudant així al correcte 

desenvolupament de les sessions. 

Abans de la sortida didàctica es realitzaran un total de tres sessions 

preliminars. Per tal de facilitar el treball en equip, les taules es col·locaran de 

quatre en quatre formant un quadrat, al voltant del qual es seuran els alumnes 

per treballar. Cada alumne comptarà amb un ordinador per poder accedir a la 

informació i a l’aula virtual. En primer lloc, es durà a terme una activitat 

motivadora per tal d’esbrinar el coneixement previ dels alumnes respecte a la 

Història de Balears durant la Tardoantiguitat i el canvi a l’Edat Mitjana. A partir 

d’aquí, es realitzaran tota una sèrie d’activitats on es tractarà el context general 

d’aquesta època, els pobladors d’aquells moments de l’illa de Mallorca, la religió 

cristiana en aquells moments, les característiques de les basíliques 

paleocristianes i un estudi específic del jaciment i museu de Son Peretó. 

Aquestes activitats inclouran el comentari de mapes, textos, imatges i 

audiovisuals. Amb la informació que hagin extret de les diverses fonts, cada grup 

realitzarà un quadern d’equip, on quedarà plasmada la informació més important 

que pugui ser útil per a la posterior visita al jaciment i servirà com a testimoni del 

procés d’autoaprenentatge dels alumnes. 

Al llarg de la sortida didàctica, cada grup haurà de visitar totes les zones del 

jaciment i el Museu per tal de donar resposta a una sèrie de qüestions que es 

proposaran sobre cadascuna d’elles i que guiaran l’elaboració del fulletó i del 

vídeo. 

Finalment, es desenvoluparan tres sessions després d’haver realitzat la visita, 

en les quals les taules es tornaran a disposar de la mateixa manera que en les 

sessions preliminars. En aquestes, els diferents grups hauran de fer una 

recapitulació del que tenen per tal de poder realitzar una presentació de les 

diferents zones que hauran de defensar davant la resta de la classe. Per al 

desenvolupament d’aquestes sessions, els alumnes comptaran amb un guió de 

les feines que han d’anar executant. 
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La proposta pretén ser el més diversificada possible, de manera que no s’han 

realitzat activitats ni material adaptat per als alumnes NESE. En cas d’haver 

alumnes amb necessitats específiques de mobilitat, el recorregut del jaciment no 

suposa un problema per al desplaçament d’aquest tipus d’alumnes, encara que 

no compta amb les seves instal·lacions adaptades per a persones amb cadira de 

rodes. Així mateix, si hi ha alumnes amb necessitats molt específiques i que, 

segons els criteris dels professors, no puguin desenvolupar les tasques amb 

normalitat, els docents podran cercar material de suport i activitats alternatives 

adaptades a les capacitats i característiques d’aquests alumnes. 

 

Competències: La pretensió del present itinerari és oferir una proposta didàctica 

integral que abasti el major nombre de competències possible des d’un punt de 

vista interdisciplinar. En la nostra opinió, les 7 competències que observa la 

LOMQUE es treballaran al llarg de totes les activitats proposades. La 

competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia és 

absolutament necessària per comprendre la feina tant dels arqueòlegs com dels 

tècnics de patrimoni, el treball dins del jaciment exemplificarà aquestes tasques 

i, a més, els alumnes hauran d’interpretar plànols i mapes per tal de poder 

orientar-se al llarg de la visita. La competència aprendre per aprendre és l’eix 

fonamental de la proposta, ja que els alumnes no rebran cap explicació teòrica 

del professor, seran els protagonistes del seu propi aprenentatge i hauran de 

documentar-se per tal desenvolupar els objectius pel seu compte. La 

competència de comunicació lingüística és també essencial, ja que els alumnes 

hauran d’elaborar les respostes de les activitats per ells mateixos, redactar textos 

i justificacions i presentar oralment les seves propostes. La competència digital 

serà tractada de manera transversal al llarg de totes les sessions, ja que es fa 

necessari l’ús dels ordinadors d’aula i de programes per a l’elaboració dels 

fulletons i de la proposta d’itinerari. La competència social i cívica apareix dins 

de l’estudi de la societat de la Tardoantiguitat i Altmedieval, així com de les 

religions. La competència sentit a la iniciativa i esperit emprenedor quedarà 

plasmada a través de la presa de decisions de manera autònoma sobre les 

activitats proposades, les respostes de les activitats i l’elaboració del fulletó i 

l’itinerari. Finalment, la competència consciència i expressions culturals es tracta 
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de manera evident en estudiar les característiques de l’art paleocristià i les seves 

representacions. 

 

Temporització i activitats: La sortida didàctica comptarà amb el desenvolupament 

de 3 sessions abans de la visita al jaciment i al museu, la sortida didàctica 

pròpiament dita i 3 sessions com a conclusió. La temporització de les diferents 

sessions i de les activitats es realitzarà de la següent manera: 

 

Sessió  Activitats d’ensenyament/aprenentatge 

1 Activitat de consolidació: repàs dels aspectes més destacats tractats 

fins ara a classe, explicació de l’itinerari, formació dels grups i 

assignació dels rols (10 minuts). 

Activitat inicial motivadora: al quadern d’activitats, els alumnes 

hauran d’apuntar 3 aspectes tractats a les sessions anteriors (a les 

quals es va tractar la fi de l’Imperi Romà d’Occident, els regnes 

germànics, l’Imperi Bizantí i el regne visigot a la Península Ibèrica) 

que pensen que poden ser d’utilitat per al desenvolupament del 

projecte. Es posaran en comú les propostes i tots els alumnes hauran 

d’apuntar també allò que ells no havien pensat (10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 1 

del quadern d’activitats (“Passa 1: “El context”). Es tracta d’una 

Webquest, en la qual dos membres del grup han de consultar un dels 

enllaços proposats, altres dos membres han de fer el mateix amb el 

segon, mentre que el darrer membre consultarà el tercer enllaç. Tots 

junts, hauran de respondre a les qüestions proposades sobre la 

caiguda de l’Imperi Romà, el sorgiment del Cristianisme i les diferents 

etapes de la Història de Balears en aquest període (20 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 2 

del quadern d’activitats (“Passa 2: Quines religions havia a Balears”). 

Tots els membres del grup han de llegir el text proposat. Després, 

sense apuntar res, han de respondre a cada qüestió de manera 

consensuada. Una vegada acordada cada resposta l’han d’escriure 

al quadern d’equip (15 minuts). 
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2 Activitat de consolidació: Recapitulació del que es va realitzar a la 

sessió anterior. Els alumnes es seuran segons els grups assignats 

(10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 3 

del quadern d’activitats (“Passa 3: Les basíliques paleocristianes a 

Balears”). A un mapa en blanc de les Illes Balears i consultant la web, 

els alumnes hauran de situar les basíliques paleocristianes 

conegudes. La correcció de l’activitat serà comentada posteriorment 

a classe (10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 4 

del quadern d’activitats (“Passa 4: Com era l’art paleocristià”). A partir 

dels enllaços proposats, cada grup haurà d’elaborar un quadre-resum 

de les característiques de l’Art Paleocristià (25 minuts). Amb aquesta 

informació, es posarà en comú la informació de cada grup per tal que 

puguin completar el quadre (10 minuts). 

3 Activitat de consolidació: Recapitulació del que es va realitzar a la 

sessió anterior. Els alumnes es seuran segons els grups assignats 

(10 minuts). 

Activitat de desenvolupament/consolidació: Realització de l’activitat 5 

del quadern d’activitats (“Passa 5: El jaciment de Son Peretó”). Es 

visualitzarà un vídeo sobre el jaciment de Son Peretó (que encara 

que dura 47 minuts, es pot acurçar fins als 35 minuts), al llarg del qual 

el alumnes hauran d’apuntar les diferents zones del jaciment, la 

funció que podien tenir i la seva importància (35 minuts). A 

continuació, es posarà en comú la informació entre tots els grups (5 

minuts). 

Activitat de resum: Es farà una recapitulació de la primera fase de la 

investigació abans de la sortida. Es farà un repàs de tot el que han 

de dur els alumnes per a la sortida didàctica (5 minuts). 

4 A continuació es detalla la temporització de la sortida didàctica: 

1. Trobada al punt de reunió (centre docent) a les 8:30 hores. Passar 

llista dels alumnes i recollida de l’autorització de sortida. Revisió 

de que duen el material necessari: 15 minuts. 
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2. Trajecte cap a Manacor: sortida a les 9:00 hores (normalment 60 

minuts de trajecte, però depèn del lloc de sortida). Arribada 

estimada a Manacor: 10:00 hores (hora d’obertura del jaciment i 

del museu). 

3. Sortida de l’autocar, explicació del punt de reunió si qualsevol es 

perd (pàrking i entrada): 15 minuts. 

4. Descans per a berenar: 15 minuts. 

5. Activitat de desenvolupament: Entrada al jaciment. En aquest 

moment es farà la primera parada, just en entrar a Son Peretó. El 

docent explicarà les fases d’excavació del jaciment, el que es va 

trobar i les zones d’interès que hi ha. Així mateix, explicarà la 

forma en què es desenvoluparà l’activitat: 15 minuts. 

6. Activitats de desenvolupament/consolidació: Els alumnes hauran 

de realitzar les activitats proposades al quadern d’activitats en el 

seu quadern d’equip. Els grups 1 i 4 començaran per La Basílica, 

els grups 2 i 5 per la zona del baptisteri i el grup 3 per les cases 

annexes a la basílica (especialment en les zones on hi ha tombes). 

A cada zona, els grups disposaran de 15 minuts per realitzar les 

activitats proposades a cada zona i després canviaran de zona. 

Temps per aquesta activitat: 45 minuts. 

7. Trasllat al Museu d’Història de Manacor: 15 minuts. 

8. Activitats de desenvolupament/consolidació: En arribar al Museu 

d’Història de Manacor, s’explicarà com es faran les activitats. Per 

tal que no tots els grups vagin a la mateixa zona del museu, es 

proposarà que cada grup comenci per una activitat diferent i vagi 

realitzant les mateixes en ordre, amb 10 minuts per cada activitat. 

Temps per aquesta activitat: 50 minuts. 

9. Descans per a berenar: 15 minuts. 

10. Activitat d’autoavaluació: Cada alumne realitzarà en el seu 

quadern d’activitats la rúbrica d’autoavaluació seva i del seu 

grup: 10 minuts. 

11. Passar llista als alumnes, recollida i tornada: 60 minuts. Hora 

d’arribada estimada al centre: 13:45 hores. 
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5 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer al llarg de la 

sortida i explicació de la fase d’execució del projecte. Els alumnes 

realitzaran les tasques amb el grup que li correspon (10 minuts). 

Activitat de consolidació: Desenvolupament de la primera fase: 

reorganització de les dades. Els diferents grups hauran de tractar la 

informació obtinguda al jaciment, al museu i a les sessions prèvies i 

pensar en com ha de ser el seu fulletó informatiu (45 minuts). 

6 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer a la sessió 

anterior i explicar el que s’ha de fer en aquesta sessió. Els alumnes 

realitzaran les tasques amb el grup que li correspon (10 minuts). 

Activitat de consolidació: Desenvolupament de la segona fase: 

disseny i realització del fulletó informatiu i proposta d’itinerari (45 

minuts). 

7 Activitat de consolidació: Recordatori del que es va fer la sessió 

anterior i el que es farà en aquesta sessió (10 minuts). 

Activitat d’avaluació final: El director de cada grup ha de defensar 

públicament el seu fulletó informatiu i l’itinerari que proposen durant 

5 minuts (30 minuts en total). Cadascú dels altres grups ha d’avaluar 

les exposicions dels seus companys amb una rúbrica. 

Activitat de consolidació: Cada alumne reflexionarà sobre el que ha 

suposat per a ell aquest projecte sobre Son Peretó. Tot el grup classe 

farà un balanç de l’activitat, amb torns de paraula i rèpliques si es 

dona el cas (15 minuts). 

 

Avaluació: L’avaluació es durà a terme mitjançant la correcció del quadern 

d’activitats, del quadern d’equip i l’avaluació de la presentació. Es combinarà 

l’avaluació del professor, l’autoavaluació dels alumnes (individual i en grup) i la 

coavaluació. Així mateix, l’observació directa del treball de cada membre del grup 

a les activitats de l’aula i a les desenvolupades al llarg de la sortida es podrà 

consignar mitjançant el quadern d’observació d’aula, servirà per valorar els 

continguts actitudinals i incidirà positivament en els casos de qualificacions 

dubtoses a criteri del professor. 

Els instruments d’avaluació seran els següents: 
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• Quadern d’activitats i quadern d’equip: En finalitzar les sessions de 

l’Itinerari, els grups hauran de lliurar el treball que han realitzat que es 

valorarà mitjançant una rúbrica. El percentatge de la nota final serà d’un 

15%. 

• Autoavaluació individual i de grup: Cada alumne haurà d’avaluar-se 

individualment i al seu grup. Així mateix, haurà de valorar si ha complit amb 

les tasques que tenia assignades segons el rol dins el grup. El percentatge 

de la nota final serà d’un 15% l’individual i un 15% la grupal. 

• Coavaluació: Cada grup haurà de valorar el treball presentat pels seus 

companys. El percentatge de la nota final serà d’un 15%. 

• Presentació i defensa: Mitjançant una rúbrica, el professor avaluarà la 

presentació en públic i els continguts de la defensa que hauran de lliurar. 

El percentatge de la nota final serà d’un 40%. 

 

Les rúbriques d’avaluació es troben als Annexos (veure Annex 3: Material de 

Son Peretó) 

 

Material i recursos: Els materials necessaris per al desenvolupament de l’itinerari 

són: 

• Material informàtic: ordinador del professor, connexió a internet, projector, 

pissarra digital i ordinadors d’aula per als alumnes. És necessari també que 

el documentalista del grup dugui un mòbil o dispositiu electrònic per tal de 

poder realitzar les fotografies o vídeos del jaciment que empraran més tard 

per la realització de la presentació. 

• Material didàctic poc simbòlic: folis, bolígraf i una brúixola (per realitzar 

activitats concretes dins el jaciment). 

• Material didàctic d’observació directa: explicació del funcionament de les 

activitats per part del professor, exposicions dels companys de classe. 

• Material didàctic audiovisual: audiovisuals explicatius, imatges, textos i 

mapes. 

• Material didàctic simbòlic: quadern d’activitats (on es troben les 

descripcions de les activitats a cada zona i el plànol del jaciment), quadern 
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d’equip (on cada grup haurà d’apuntar tot el que han pogut aprendre al llarg 

de les sessions inicials), recursos web per realitzar les activitats inicials. 

 

Es procedirà a la visualització a classe dels següents audiovisuals: 

• https://www.youtube.com/watch?v=o-zKIlKU1IA. Vídeo documental sobre 

la Basílica Paleocristiana de Son Peretó (Sal i Llum), amb una durada de 

46 minuts i 37 segons. [Consultat el 7 d’abril de 2018]. 

 

Els recursos web per a l’elaboració de les activitats inicials són els següents: 

• http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-

ib_2014090223_9081445/carrotja/tardoantiga.html, la Tardoantiguitat a les 

Balears. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• https://es.slideshare.net/amelisgalmes/les-illes-balears-durant-lantiguitat-

tardana, les Illes Balears durant l’Antiguitat Tardana. [Consultat el 4 de maig 

de 2018]. 

• https://www.slideshare.net/julijurado/presentaci-de-l-art-paleocristi-

presentation, Art Paleocristià. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-

5345345, la conquesta romana de Balears, inclou informació de les 

basíliques paleocristianes. [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

• http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-pereto/, informació 

de Diari de Mallorca sobre el jaciment de Son Peretó. [Consultat el 7 d’abril 

de 2018]. 

• http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/paleocristiano/paleocristiano.htm, 
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6. CONCLUSIONS 

 

Amb el treball que hem desenvolupat al llarg de les pàgines anteriors, podem 

dir que hem complit els cinc grans objectius que ena vam plantejar al 

començament del present document. A més, a partir del treball que hem realitzat 

podem extreure una sèrie de conclusions. 

La primera conclusió a la que hem arribat és que, a partir de l’anàlisi 

bibliogràfic realitzat a la primera part del treball, els estudis actuals sobre 

didàctica donen una importància cabdal a les sortides didàctiques, la creació 

d’itineraris i el treball dins dels museus, sempre que compleixin una sèrie de 

característiques. En primer lloc, s’ha d’adequar als continguts que marca la 

legislació i del currículum per què tant l’educació formal com la informal vagin en 

la mateixa direcció. En segon lloc, ha de suposar una experiència enriquidora 

per als alumnes, de manera que s’han de combinar els continguts de 

l’ensenyament formal amb el desenvolupament de metodologies innovadores 

que suposin un nou tipus d’aprenentatge. I, finalment, que la feina 

desenvolupada en els museus sigui adequada als preceptes que estableix el 

currículum. Encara que avui en dia aquests recursos no han assolit encara la 

importància i el paper desitjables, s’ha de treballar per potenciar la seva utilització 

com a eina en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

En segon lloc, gràcies a l’anàlisi de l’estat de la qüestió que hem realitzat al 

començament del treball sobre els dos jaciments objecte d’estudi, podem establir 

que tant Pol·lèntia com Son Peretó cobreixen gran part del període de la 

presència romana a Mallorca i dels segles posteriors a la caiguda de l’Imperi 

Romà, de manera que es pot establir una línia temporal que abasti des de la 

República romana fins a l’arribada dels musulmans a les Balears. Aquests dos 

recursos servirien, a la vegada, per cobrir una part del currículum de Primer i 

Segon curs de l’E.S.O. Per tant, no es pot menysprear la seva importància i el 

seu valor didàctic, tant dels jaciments analitzats en el present treball com d’altres 

recursos d’igual importància i que no hem utilitzat per desenvolupar aquesta 

proposta. 

A partir de la combinació de les dades obtingudes, d’una banda, de l’anàlisi 

de la bibliografia sobre didàctica i, de l’altra, dels treballs sobre Pol·lèntia i Son 

Peretó, hem pogut determinar les metodologies més adients per aplicar en 
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l’organització i desenvolupament de sortides i itineraris didàctics. Segons la 

nostra opinió, la millor manera de poder combinar el treball de camp, els recursos 

didàctics analitzats i l’ensenyament a l’Educació Secundària és el treball basat 

en problemes i l’aprenentatge significatiu. Partint d’aquesta base, hem considerat 

que la millor metodologia és desenvolupar dinàmiques de feina mitjançant les 

quals els alumnes construeixin el seu propi coneixement i compleixin la 

seqüència de treball abans, al llarg i després de la sortida, de manera que es 

combinin diferents procediments per potenciar la interdisciplinarietat i fer de 

l’experiència d’aprenentatge un procés el més complet possible. 

Una vegada establerta aquesta base i partir de la metodologia descrita, hem 

desenvolupat una proposta didàctica equilibrada i innovadora que recull una 

sèrie d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge, les quals hem articulat al 

voltant de dos itineraris que cobreixen el màxim possible d’objectius didàctics, 

continguts i competències. El disseny d’aquests itineraris han tingut en compte 

la base teòrica analitzada, el contingut dels dos jaciments objecte d’estudi i el 

currículum, de manera que puguin ser utilitzats com a part de les programacions 

didàctiques i ofereixin una experiència enriquidora, tant per als alumnes com per 

als docents. 

Finalment, hem desenvolupat una proposta d’activitats que s’haurien de 

realitzar al llarg dels itineraris i que donen tot el protagonisme als alumnes, de 

manera que siguin els actors principals de l’experiència didàctica, desenvolupin 

un paper actiu investigant sobre el context i els aspectes fonamentals dels 

jaciments i dels museus, de manera que el puguin conèixer per ells mateixos i el 

vagin descobrint al llarg del desenvolupament dels itineraris. 

En definitiva, considerem que hem aconseguit crear una proposta innovadora, 

interdisciplinària, inclusiva i completa, on la metodologia combina el treball basat 

en problemes, l’aprenentatge significatiu, el treball en grup cooperatiu i la pròpia 

construcció del coneixement per part dels alumnes. Així mateix, s’ha aconseguit 

que els itineraris atenguin la diversitat i siguin inclusius, de manera que tots 

poden gaudir de la mateixa experiència i del mateix aprenentatge. Finalment, la 

proposta d’activitats i de desenvolupament dels itineraris s’adequa, en la nostra 

opinió, a les necessitats de formar als alumnes en la societat actual i en oferir 

una educació de qualitat i adaptada al segle XXI.  
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8. ANNEXOS 

 

8.1. Annex 1: Imatges 

 

 
Imatge 1: Plànol de Pol·lèntia: https://www.antrophistoria.com/2016/06/pollentia-la-joya-

mallorquina-de-epoca.html [Consultat el 4 de maig de 2018]. 

 

 
Imatge 2: La inscripció de L. Vibi. Font: pròpia. 
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Imatge 3: La zona de La Portella. Font: pròpia. 

 

 
Imatge 4: Casa dels dos tresors. Font: pròpia. 
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Imatge 5: Carrer Porticat. Font: Pròpia. 

 

 
Imatge 6: Casa del Cap de Bronze. Font: pròpia. 

 

 
Imatge 7: Casa del Nord-Oest. Font: pròpia. 
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Imatge 8: Zona de la murada. Font: pròpia. 

 

 

 
Imatge 9: Vistes generals del Fòrum. Font: pròpia 
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Imatges 10: Vistes generals del Fòrum. Font: pròpia. 

 

 

 
Imatge 11: El temple. Font: pròpia 
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Imatge 12: Detall d’una de les insulae tabernae. Font: pròpia. 

 

 
Imatge 13: El teatre de Pol·lèntia. Font: pròpia 
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Imatge 14: El teatre de Pol·lèntia. Font: pròpia. 

 

 

 
Imatge 15: El teatre de Pol·lèntia: https://www.antrophistoria.com/2016/06/pollentia-la-joya-

mallorquina-de-epoca.html [Consultat el 4 de maig de 2018]. 
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Imatge 16: Foto aèria del conjunt de Son Peretó (a excepció de la basílica). Font: Associació 

d’Amics del Museu de Manacor 

 

 
Imatge 17: Faristol d’entrada a Son Peretó, on s’assenyalen les normes. Font: pròpia. 
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Imatge 18: Faristol informatiu sobre el conjunt de la basílica. Font: pròpia. 

 

 

 

Imatge 19: Tomba de la zona de necròpolis i habitacions annexes. Font: pròpia. 
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Imatge 20: Zona de les habitacions annexes, on es troben enterraments i magatzems. Font: 

pròpia. 

 

 

Imatge 21: Tombes de les habitacions annexes, amb el cap orientat a l’oest i els peus a l’est. 

Font: pròpia. 
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Imatge 22: Un dipòsit per emmagatzemar aigua a les habitacions annexes. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 23: Basílica de Son Peretó. Font: pròpia. 
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Imatge 24: Zona de l’altar. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 25: Lateral de l’altar. Font: pròpia. 
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Imatge 26: Lateral de l’altar. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 27: Les piles baptismals. Font: pròpia. 
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Imatge 28: Pila baptismal est, la més gran. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 29: Pila baptismal oest, més petita i elevada. Font: pròpia. 
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Imatge 30: Interior de la pila baptismal oest. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 31: Enterrament a l’interior del baptisteri, l’únic del jaciment amb una orientació diferent 

a la resta (nord-sud). Font: pròpia. 
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Imatge 32: La Sala Romana. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 33: Àmfores trobades a Porto Cristo (sala romana). Font: pròpia. 
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Imatge 34: Detall de la col·lecció de monedes a la sala paleocristiana. Font: pròpia. 

 

 

Imatge 35: Mosaic de Son Peretó (sala paleocristiana). Font: pròpia. 
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Imatge 36: Mosaic de Son Peretó (sala paleocristiana). Font: pròpia 

 

 

Imatge 37: Altar de Son Peretó (sala paleocristiana). Font: pròpia. 
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Imatge 38: Maqueta de la reconstrucció hipotètica de la basílica de Son Peretó (sala 

paleocristiana). Font: Pròpia. 
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8.2. Annex 2: Material didàctic de Pol·lèntia 

 

 

PROTEGIM POL·LÈNTIA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i Cognoms:__________________________________________________ 

Grup:___________________________________________________________ 

Quadern d’activitats 
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Les autoritats polítiques d’Alcúdia estan tramitant un acord amb una empresa 

privada per tal de vendre els terrenys del jaciment de Pol·lèntia i dedicar-los a la 

construcció. 

Els informes de l’administració estan a favor d’aquesta venta i a la destrucció del 

jaciment, argumentant que tota la informació es troba ja recollida i no hi ha més 

que es pugui trobar. 

Les associacions de veïnats, el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i 

diverses associacions d’arqueòlegs, així com els partits de l’oposició, han 

demanat que un grup d’investigadors realitzi un informe on es posi de manifest 

el que es coneix del jaciment, la seva importància per la Història de Mallorca i les 

potencialitats del mateix, argumentant que no es coneix tot i que encara hi ha 

molta de feina per realitzar. 

Us ha arribat la següent carta per tal de ser un dels grups que s’encarreguin 

d’elaborar un estudi sobre el jaciment per defensar que no es destrueixi i que es 

continuï excavant. 

 

Podreu aconseguir-ho? 
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Ara hem de formar els grups. Sereu un grup d’investigació de 5 persones, 

cadascuna de les quals té una funció dins del grup per tal de facilitar el 

desenvolupament de les diferents fases. Empleneu la següent graella i llegiu 

atentament les vostres funcions segons el rol que heu de desenvolupar: 

 

ROL FUNCIONS NOM DE L’ALUMNE  
Director del 
Projecte 

Haurà de liderar el desenvolupament de les 
activitats, repartir les tasques a cadascuna 
d’elles, assumir la responsabilitat de les 
accions que realitzi la resta de membres i 
donar sortida als possibles conflictes que 
puguin sorgir davant la disparitat de criteris. 
Pot ajudar a qualsevol membre del seu equip 
a realitzar les seves tasques. 

 

Secretari És l’encarregat d’anotar tot el que es va 
trobant i redactar les activitats al llarg de la 
sortida didàctica. 

 

Documentalista S’encarrega de realitzar les fotografies i 
vídeos necessaris per poder realitzar la 
presentació de defensa. Si en algun moment 
no es troba realitzant aquesta tasca, és el seu 
deure donar suport al Secretari 

 

Arqueòleg S’encarrega de custodiar el plànol del 
jaciment i realitzar sobre el mateix totes les 
anotacions necessàries que puguin servir per 
a la futura defensa. Si en algun moment no 
desenvolupa les seves funcions ha de donar 
suport al Arxiver / Tècnic en Patrimoni 

 

Tècnic en 
Patrimoni 

S’encarrega de custodiar el quadern d’equip, 
on es troba tota la informació prèvia que els 
alumnes hagin pogut plasmar al llarg de les 
sessions prèvies. Guiarà als seus companys 
a cada zona nova donant la informació que 
ells mateixos hagin pogut recopilar. Si en 
algun moment no desenvolupa les seves 
funcions ha de donar suport a l’Arqueòleg. 

 

 

Què necessitareu el dia de la sortida? 

-El quadern d’activitats. 

-El quadern d’equip. 

-Un dispositiu per fer fotografies i/o vídeos. 

-Una brúixola. 
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Benvolguts membres de l’equip d’investigació ___________________, 

 

Com ja sabeu per les notícies, l’Ajuntament d’Alcúdia està negociant la 

destrucció del jaciment de Pol·lèntia per tal de construir un hotel als seus 

terrenys. 

Des de les diverses associacions que representem, pensem que es tracta d’un 

bé cultural que s’ha de conservar i que encara es pot continuar excavant. 

Us demanem la vostra ajuda per tal de poder realitzar un estudi del jaciment, la 

seva estructura i la seva importància per a l’estudi de l’antiguitat romana a 

Balears. És necessari que aquesta informació vagi acompanyada de fotografies 

i una justificació del valor cultural de Pol·lèntia. Amb tot això, us demanem que 

elaboreu una presentació ben elaborada per tal de fer-la arribar als òrgans 

competents i prenguin consciència de que les accions que estan desenvolupant 

no són les més adequades. 

Quedem a l’espera de la vostra resposta. 

Sense cap altre particular, rebin una cordial salutació, 

 

Associació de veïnats d’Alcúdia 

Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia 

Col·legi Oficial d’Arquòlegs 

 

Com podeu veure, la vostra missió és realitzar un estudi sobre la situació actual 

de Pol·lèntia i justificar el seu valor. Per això és necessari realitzar 3 fases: 

 

1. Anàlisi inicial: Es tracta de fer un estudi del context històric (societat, cultura, 

ciutats, etc.) del període. Així mateix, s’haurà de conèixer el jaciment abans 

de poder realitzar la visita. 

2. Treball de camp: Visita al jaciment i al museu i recol·lecció de la informació 

més important. 

3. Conclusió i elaboració de la defensa: Amb la informació prèvia i el treball 

de camp, haureu d’elaborar una presentació que defensi la vostra postura i 

ajudi a mantenir Pol·lèntia intacta. 
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Abans de començar..... 

 

Recorda que fins ara el que hem tractat a classe sobre la cultura romana ha estat 

el següent: 

1. L’origen de Roma. 

2. Les etapes de la història de Roma. 

3. El procés d’expansió romà (incloent la conquesta d’Hispània). 

4. El procés de Romanització. 

 

Escriu tres aspectes dels que hem estudiat que creus que poden ser útils per al 

desenvolupament d’aquest petit projecte. Després es posarà tot en comú, escriu 

també totes les idees que hagin exposat els altres companys que creus que 

podran ser útils i que no se t’han acudit a tu. 

 

1- __________________________________________________________ 

 

2- __________________________________________________________ 

 

3- __________________________________________________________ 
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Anàlisi Inicial  

 

Passa 1: El context 

 

A partir de la informació donada en els següents enllaços, contesteu a les 

qüestions plantejades. 

L’activitat es fa en grup. Dos membres del grup examinaran conjuntament el 

primer dels enllaços, mentre que els altres 3 membres faran el mateix amb el 

segon enllaç. Heu d’anar en l’ordre de les qüestions, posar en comú la informació 

de cada enllaç i escriure una única resposta al quadern d’equip . 

 

Recursos: 

 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-ib_2014090223_9081445/carrotja/romans.html 

https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-5345345 (fins a la dispositiva 

18 i de la 25 a la 27). 

 

Qüestions: 

 

1- En quin any va conquerir Roma les Illes Balears? 

2- Quin va ser el general romà encarregat de la conquesta? 

3- Quines varen ser les causes de la conquesta? 

4- I les conseqüències? 

5- De quines províncies varen formar part les Balears al llarg del domini romà? 

6- Explica què va ser la Romanització. 
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Passa 2: Quins tipus de ciutats hi havia 

 

Llegiu el següent text. Contesteu en grup a les qüestions plantejades al quadern 

d’equip. 

 

Les primeres illes que hi ha al llarg d'aquests mars són les Pitiüses, anomenades així en grec 

per la pinya dels seus pins: ara les dues es diuen Ebusus i constitueixen una ciutat federada, 

estant separades per un estret estret. El seu contorn és de quaranta-sis mil passos i disten de 

Dianium set-cents estadis, la mateixa distància que hi havia per terra a Dianium des Carthago 

Nova. A aquesta mateixa distància de les Pitiüses, mar endins, es troben les dues Balears i, 

davant del riu Sucro, Colubraria. 

Els grecs van cridar Gimnèsies a les Balears, conegudes per batallar amb fones. La Major té una 

longitud de cent milles i un perímetre de quatre-cents setanta-cinc. S'hi troben les poblacions de 

ciutadans romans de Palma i Pol·lèntia; Guium i Tucis, que són de dret llatí, i Bocchoris, que va 

ser federada. D'ella dista trenta milles l'illa Menor, que mesura quaranta milles de longitud i cent 

cinquanta de peímetro. S'hi troben les ciutats de Iamo, Sanisera i Mago. 

 

Plini, Història Natural, 3, 11, 76-77. Versió de Juan Manuel Abascal a partir del text llatí (FHA VII, 

Barcelona, 1987, 27-28) i de les traduccions de Bejarano (FHA VII) i d'A. Fontán et al. (Ed. 

Gredos, Madrid, 1998). 

 

1- Quin és l’autor d’aquest text? 

2- Quin és el tema principal del que parla? 

3- Quines eren les ciutats de les Balears segons el text? Quin estatut tenien? Les 

pots identificar amb ciutats actuals? 

4- Fes una cerca per internet i defineix: ciutats federades, ciutat de dret romà, 

ciutats de dret llatí. 

5- Quin estatut tenia la ciutat de Pol·lèntia? 
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Passa 3: Investiguem sobre Roma 

 

A continuació teniu una sèrie d’enllaços sobre diversos aspectes de la vida 

romana. Cada grup s’ha d’encarregar d’un enllaç i emplenar la graella 

corresponent amb l’ordinador. Després d’haver fet això, el Secretari de cada grup 

compartirà amb la resta de Secretaris dels altres grups la seva graella, de 

manera que així tots tindreu la mateixa informació. 

 

Grup 1: La ciutat romana. 

Grup 2: La societat romana. 

Grup 3: La casa romana. 

Grup 4: El Temple romà. 

Grup 5: El Teatre Romà. 
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Grup 1: La ciutat romana 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/urbindex.htm 

 

Con s’anomenen els carrers principals d’una 

ciutat romana 

 

 

 

Quina forma tenien les ciutats romanes 

 

 

 

 

De què estaven envoltades i per a què servien 

 

 

 

 

Com es diu la plaça situada al centre de la ciutat 

i quines activitats es desenvolupaven 

 

 

 

Què tenien els carrers 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

Grup 2: La societat romana  

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/civitas/civimarc.htm 

 

Quins sectors socials havia a 

l’antiga Roma 

 

 

 

 

 

 

Quins avantatges tenia ser ciutadà 

romà 

 

 

 

Què eren els lliberts 

 

 

 

Què eren els clients 

 

 

 

Què eren els esclaus 

 

 

 

Com aconseguia un esclau la 

llibertat 
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Grup 3: La casa romana  

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/domus2.htm 

 

Quin tipus de planta tenien 

les cases 

 

 

Quants pisos podia tenir 

 

 

Quines parts tenia una 

casa romana 
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Grup 4: El Temple Romà.  

 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/templum.htm 

 

A qui estava dedicat el temple 

 

 

Quins déus són 

 

 

 

A quina part de la ciutat es trobava 

 

 

Sobre què s’aixeca un temple romà, 

defineix 

 

 

Quines eren les parts d’un temple 

 

 

 

 

 

Quines activitats es desenvolupaven 

en el seu interior 
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Grup 5: El Teatre Romà  

 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/theatrum.htm 

 

En quina civilització es va basar Roma 

per construir els teatres 

 

Quines parts tenia el teatre. Descriu-

les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es distribuïen les classes socials 

dins el teatre 

 

 

 

 

On estaven situats normalment els 

teatres 
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Passa 4: La ciutat de Pol·lèntia, estudi preliminar 

 

Ja quasi tenim acabada la primera fase del treball. A continuació visualitzarem 

uns audiovisuals sobre la ciutat romana i la ciutat de Pol·lèntia. Al quadern 

d’equip heu d’elaborar i emplenar la següent graella: 

 

Part del jaciment Funció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada visualitzats els vídeos teniu 5 minuts per acabar de completar 

aquesta activitat. Després es posarà en comú tota la informació. 

 

Ja tenim tota la informació prèvia necessària per realitzar la visita de camp. 

Dedicarem el temps que queda per acabar de concretar tots els detalls que 

necessitem el dia de la sortida. 
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Treball de Camp  

 

Una vegada realitzat l’anàlisi inicial podem fer la sortida per investigar sobre el 

terreny. El treball inicial és molt important, ja que ens permetrà conèixer el 

context general, què és el que ens trobarem al jaciment i on hem d’anar a cercar 

la informació per tal que la nostra visita estigui millor organitzada. 

El que necessitem dur a la visita és el següent: 

• Quadern d’Equip, amb totes les activitats prèvies que hem desenvolupat. 

• Quadern d’Activitats, per saber què hem de fer en cada moment. 

• Paper i bolígraf. 

• Un aparell per treure fotografies i vídeos. 

• Una brúixola. 

• Roba còmoda i un sistema per protegir-nos del sol. 

 

Una vegada al jaciment, cada grup començarà a una zona determinada i després 

de 20 minuts canviarem de zona: 

• Grups 1 i 4: La Portella. 

• Grups 2 i 5: El fòrum (les tendes). 

• Grup 3: El Temple. 

 

En haver acabat les activitats d’aquesta part, els grups 1, 3 i 5 aniran a realitzar 

les activitats del Teatre, mentre que els grups 2 i 4 aniran al Museu. Després, 

s’invertirà l’ordre, per tal de que tots els grups puguin realitzar totes les activitats. 
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Zona 1: La Portella  

 

Observant les cases de la Portella i el plànol adjunt dona resposta a les qüestions 

que es plantegen. 

 

1. Assenyaleu les cases que es poden identificar. Quin nom reben cadascuna? 

Per què penseu que s’anomenen així? 

2. Establiu la funció que devia tenir cada habitació. 

3. Llegiu el següent text: 

 

Vam estar a casa teva, Mancino, seixanta convidats i no se'ns va servir ahir res més que un 

senglar. Res de raïm que es guarden dels ceps tardanes, ni pomes amb mel, que competeixen 

amb els dolços bresques; ni peres que pengen lligades amb un llarg fil d'espart, o granades 

púniques, que imiten en el seu color a les efímeres roses; ni la rústica Sasina va enviar els seus 

troços de formatge, ni van venir les olives de les orses del Picè ... un senglar. Però a més, petit, 

d'aquells que pot matar un pigmeu desarmat. 

Marcial, Epigrames, I, XLIII. 

 

A quina part de la casa es devien fer aquestes reunions? 

Cabria tanta gent? 

Per què Marcial considera que un porc senglar és un menjar molt pobre? 

 

4. Descriviu una escena que es podria haver desenvolupat al pòrtic de La 

Portella.
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Zona 2: El fòrum (les insulae tabernae ) 

 

Observa la zona del fòrum i el plànol adjunt. Respon a les qüestions plantejades. 

 

1. Identifiqueu el Cardus i el Decumanus de la ciutat de Pol·lèntia. A quins punts 

cardinals estan orientats. 

2. Recorreu les zones de les botigues i elegiu 3 elements que us cridin l’atenció. 

Feu una foto a cadascú i intenteu explicar la seva funció. 

3. Realitzeu una llista de productes que es podrien vendre en aquest indret. 

4. Fixeu-vos en la imatge i cerqueu on es troba. A quin punt cardinal assenyala? 

Per què penseu que aquesta pedra estava orientada de manera diferent? 
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Zona 3: El Temple  

 

Utilitzeu el plànol de la pàgina anterior, observeu les restes i respongueu: 

 

1. Dels temples que podeu veure, quin creieu que va ser el principal. 

2. Diferencieu les parts del temple. 

3. A quins déus estava dedicat? Com penseu que es feien les cerimònies? 

Descriviu una. 
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Zona 4: El Teatre  

 

Observeu les imatges següents: 

 

 

 

 

 

1. Assenyaleu les diferents parts del teatre romà i la seva funció. 

2. Segons la divisió social romana, on es col·locaria cada sector? 

3. Quins tipus d’obres es representaven als teatres romans? Es feia publicitat de 

les obres? 

4. Compareu la següent imatge amb el teatre de Pol·lèntia: 
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Pensau que el teatre de Pol·lèntia podia tenir aquestes estructures? On? 

Descriviu les funcions que feien aquestes. 
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Zona 5: El Museu  

 

L’àmbit públic 

 

El museu dedica una zona a les activitats realitzades en l’àmbit públic (carrers, 

temple, fòrum, teatre, etc.). Compren les zones amb els nombres I, II, III i IX. 

Realitzeu les següents activitats: 

 

1. Cerqueu una inscripció i digueu qui la dedica i a qui va dedicada. 

2. Elegiu 3 objectes de la zona pública i expliqueu amb les vostres paraules la 

seva funció. 

3. Observeu les estàtues. De quina classe social penseu que eren aquestes 

persones? Per quina raó? 

4. Fixeu-vos en la maqueta de La Portella. Ara compareu aquesta reconstrucció 

amb el que heu vist al jaciment. L’havíeu imaginat així? 

 

L’àmbit privat 

 

La segona zona del museu és la de l’àmbit privat, és a dir, les activitats que es 

duien a terme dins de les cases. Compren les zones amb els nombres IV, V, VI, 

VII, VIII, X i XI. Realitzeu les següents activitats: 

 

1. Elegiu 3 objectes, descriviu-los i expliqueu la seva funció. 

2. Fixeu-vos en els elements de la vaixella. Hi ha elements que trobeu encara a 

ca vostra? Descriviu al manco 2 d’aquests objectes. 

3. D’entre els elements religiosos (zona XI), podeu identificar els déus? Quina 

funció devien tenir aquests objectes? 

4. Ara fixeu-vos en el mosaic. A quina zona de la casa devia estar: per tot el sòl 

de la casa o només a alguna habitació? Per què? 
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Ara toca valorar el que heu fet  

 

Ompliu les següents graelles. A la primera, heu de valorar el vostre treball 

individual i el paper que heu desenvolupat donant una qualificació entre 1 i 5, on 

1 és “gens” i 5 és “per damunt del que era necessari”. 

La segona se fa en grup i heu de valorar la feina que heu fet de manera conjunta 

amb la mateixa escala numèrica. 

 

Autoavaluació Individual 

 

Grup:___________________ Nom:________________________________ 

 

Tasques 1 2 3 4 5 

He complit amb les tasques del meu rol assignat      

He participat activament      

He ajudat en la planificació      

He tingut una bona actitud al llarg de les activitats      

He ajudat als altres membres      

He tingut respecte per les restes arqueològiques      

He aprés coses que no sabia de la presència de 

Roma a les Balears i del jaciment de Pol·lèntia 

     

2 aspectes que t’han agradat de la visita i per què 

 

 

 

 

     

2 aspectes que no t’han agradat i per què 

 

 

 

 

     

Valora les activitats d’1 a 5      
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Autoavaluació de grup 

 

Grup:____________________________________________ 

 

Tasques 1 2 3 4 5 

Participació de tots els membres del grup      

Actitud de tots els membres del grup      

Realització de les activitats      

Funcionament del grup      

Heu arribat a acords quan ha hagut diferents 

opinions 

     

Heu preparat totes les tasques      

Heu funcional bé com a grup? Per què? 

 

 

 

 

     

En general, vos agrada la feina feta? 
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Conclusió i elaboració de la defensa 

 

Una vegada realitzat el treball inicial i la visita de camp, el que toca és revisar la 

informació de què disposem i elaborar la presentació de defensa del jaciment i 

el museu. 

 

Disposareu de 3 sessions: dues per realitzar la preparació i una per presentar-la 

davant de la resta de classe. 

 

Sessió 1 

 

Fase de reorganització de les dades. Heu de revisar tota la informació que teniu 

al quadern d’equip, les fotografies, els vídeos i tota la informació que vàreu 

recollir al llarg de la sortida. A més, heu de pensar com voleu que sigui la vostra 

presentació. Seguiu el següent esquema i assenyaleu les tasques que ha heu 

fet: 

 

TASCA REALITZAT?  

Hem llegit tots la informació que tenim al quadern d’equip  

Hem revisat les fotografies i els vídeos  

Hem realitzar un esquema de com volem que sigui la 

presentació 

 

Hem reordenat la informació, per tal de poder incloure la 

informació a cada apartat de la presentació 

 

Hem decidit entre tots les tasques que ha de fer cadascú a la 

següent sessió 

 

 

Sessió 2 

 

Una vegada realitzat el treball a la sessió anterior, ara toca donar forma a la 

presentació. Seguiu el següent esquema per realitzar la tasca: 
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TASCA  REALITZAT  

Hem distribuït el treball entre tots, per tal de que sigui més fàcil 

l’execució de la tasca 

 

Hem redactat el contingut de cada part  

Hem inclòs les fotografies i els vídeos que volem presentar  

Hem ordenat tot el treball per tal que la presentació tingui sentit  

Hem assetjat per tal de dur ben preparada la presentació  

 

Sessió 3 

 

Finalment, el Director del Projecte disposarà de 5 minuts per fer la defensa de la 

vostra presentació. 

 

A continuació, heu d’avaluar la tasca realitzada pels companys dels altres grups 

(no heu d’emplenar els espais del vostre grup). A partir de la seva presentació, 

empleneu la següent rúbrica i valorar d’1 a 5, on 1 és “nivell molt baix” i 5 és 

“nivell molt alt”: 

 

Grup 1 1 2 3 4 5 

La defensa que han fet està ordenada      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 2 1 2 3 4 5 

La defensa que han fet està ordenada      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      
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Grup 3 1 2 3 4 5 

La defensa que han fet està ordenada      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 4 1 2 3 4 5 

La defensa que han fet està ordenada      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 5 1 2 3 4 5 

La defensa que han fet està ordenada      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      
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PROTEGIM POL·LÈNTIA!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadern del Professor 

  



106 

 

Les autoritats polítiques d’Alcúdia estan tramitant un acord amb una empresa 

privada per tal de vendre els terrenys del jaciment de Pol·lèntia i dedicar-los a la 

construcció. 

Els informes de l’administració estan a favor d’aquesta venta i a la destrucció del 

jaciment, argumentant que tota la informació es troba ja recollida i no hi ha més 

que es pugui trobar. 

Les associacions de veïnats, el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i 

diverses associacions d’arqueòlegs, així com els partits de l’oposició, han 

demanat que un grup d’investigadors realitzi un informe on es posi de manifest 

el que es coneix del jaciment, la seva importància per la Història de Mallorca i les 

potencialitats del mateix, argumentant que no es coneix tot i que encara hi ha 

molta de feina per realitzar. 

Us ha arribat la següent carta per tal de ser un dels grups que s’encarreguin 

d’elaborar un estudi sobre el jaciment per defensar que no es destrueixi i que es 

continuï excavant. 

 

Podreu aconseguir-ho? 

 

 

En aquest quadern de material trobareu informació sobre les característiques 

didàctiques de l’itinerari Protegim Pol·lèntia!. En primer lloc, es detallen els 

aspectes formals de la proposta didàctica: objectius, competències, continguts 

(conceptuals, procedimentals i actitudinals). En segon lloc, la descripció de la 

metodologia per poder realitzar la sortida didàctica: metodologia, ràtio d’alumnes, 

rol del professor i temporització. En tercer lloc, trobareu el mètode d’avaluació de 

l’itinerari. En quart lloc, es donarà resposta a les activitats proposades als 

alumnes que, en alguns casos, com que seran respostes obertes, oferirem idees 

de quins haurien de ser els objectius de cadascuna d’elles. Finalment, s’inclou 

un apartat amb el material i els recursos necessaris per realitzar l’itinerari. 

 

Totes aquestes indicacions que trobareu al llarg d’aquest quadern són 

recomanacions, de manera que teniu total llibertat d’adaptar tots els aspectes 

que vulgueu a la vostra programació didàctica.  
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Aspectes formals de la proposta  

 

Objectius Didàctics 

 

1. Situar en el temps la conquesta romana de Balears i comprendre les seves 

causes. 

2. Relacionar la presència romana a Balears amb el procés de Romanització i 

relacionar-ho amb el jaciment de Pol·lèntia. 

3. Conèixer les característiques de les ciutats romanes. 

4. Identificar i diferenciar els diferents sectors de la societat romana. 

5. Aprendre els trets de la vida quotidiana romana: religió, oci, espai públic i espai 

privat. 

 

Competències 

 

1. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: 

comprendre el treball dels arqueòlegs, interpretació de plànols i mapes. 

2. Competència aprendre per aprendre: els alumnes són els protagonistes del 

seu propi aprenentatge, hauran de documentar-se per desenvolupar els 

objectius. 

3. Competència comunicació lingüística: elaboració de les respostes, 

justificacions, exposicions orals. 

4. Competència digital: ús de programes per a l’elaboració de les presentacions, 

visionat d’audiovisuals. 

5. Competència social i cívica: estudi de la societat romana, activitats d’oci i de 

culte. 

6. Competència sentit a la iniciativa i esperit emprenedor: elaboració autònoma 

de les respostes i de l’itinerari. 

7. Competència consciència i expressions culturals: estudi de les 

característiques de les ciutats romanes, els temples i els teatres. 
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Continguts 

 

Conceptuals: 

6. La conquesta romana de Balears: causes i fets. 

7. La Romanització de Balears: Pol·lèntia. 

8. La ciutat romana. 

9. La societat romana. 

10. La vida quotidiana a Roma. 

 

Procedimentals: 

11. Recerca crítica d’informació. 

12. Comentari de textos històrics. 

13. Elaboració de quadres-resum. 

14. Anàlisi i comentari d’audiovisuals. 

15. Anàlisi i descripció de jaciments arqueològics. 

16. Comprensió i adquisició de vocabulari propi de l’etapa històrica. 

17. Anàlisi de restes materials. 

18. Elaboració de textos descriptius i argumentatius. 

19. Elaboració de presentacions. 

20. Debat a l’aula. 

 

Actitudinals: 

1. Prendre consciència del llegat històric a través de les restes arqueològiques. 

2. Mostrar actitud favorable al desenvolupament de les activitats.. 

3. Valorar el treball en equip com a forma d’enriquir el nostre coneixement. 

 

La proposta està organitzada com un projecte d’investigació, de manera que s’ha 

de fer comprendre als alumnes les diferents fases que això comporta: una 

primera fase d’investigació preliminar, una segona fase de treball de camp i una 

tercera de reorganització de la informació i execució de la tasca (projecte). 
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Propostes metodològiques  

 

El treball es desenvoluparà en grups de 5 alumnes, en el qual cada membre 

haurà de desenvolupar un rol concret (veure més amunt el quadre de distribució 

de rols), amb la qual cosa es pretén realitzar una simulació d’un grup 

d’investigadors arqueòlegs que han de dur a terme una investigació del contingut 

de Pol·lèntia per tal d’elaborar una presentació en defensa del manteniment del 

jaciment. Els grups han de ser heterogenis i formats pel professor, de manera 

que es mesclin alumnes de diferent rendiment acadèmic. 

Els alumnes no han de rebre cap explicació per part del professor, sinó que han 

de crear el seu propi aprenentatge mitjançant el desenvolupament de les 

activitats, actuant el docent com a guia en els dubtes que puguin sorgir. 

La proposta pretén ser el més diversificada possible, de manera que no s’hagin 

de realitzar activitats diferenciades per als alumnes NESE. En cas d’haver 

alumnes amb necessitats molt específiques, els docents són lliures de crear 

material adaptat en aquestes circumstàncies. 

L’itinerari està pensat per a una classe d’entre 20 i 30 alumnes. Al llarg de les 

sessions preliminars i de conclusió només farà falta un docent, però en el 

moment de la visita de camp és necessària la participació d’un altre professor 

per controlar millor les activitats en les diferents zones. Els docents es repartiran 

els grups i s’ocuparan de les zones de La Portella, el fòrum i les insulae tabernae, 

de manera que en alguns casos hauran d’ajudar a varis grups. Després d’haver 

realitzat el treball en aquesta zona, un dels docents anirà amb la meitat dels 

grups al Museu i l’altra meitat realitzarà el seu treball al teatre. En haver acabat, 

els grups faran un canvi i aniran a la zona que els hi queda per visitar. 

La temporització de l’itinerari es divideix en 3 parts: 

1. Tres sessions preliminars: 

a. Sessió 1: Activitat inicial motivadora i activitats 1 i 2 del quadern 

b. Sessió 2: Activitat 3 del quadern. 

c. Sessió 3: Activitat 4 del quadern. 

2. La visita al jaciment i Museu de Pol·lèntia (sessió 4). 

3. Tres sessions posteriors: 

a. Sessions 5 i 6: Preparació del material i de la presentació. 

b. Sessió 7: Defensa a classe i avaluació. 
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Proposta d’Avaluació  

 

L’avaluació de la sortida didàctica pretén ser integral i valorar tant els 

coneixements adquirits pels alumnes com la participació, l’actitud i el 

desenvolupament satisfactori de les tasques proposades. 

Per aquesta raó, es proposen 4 maneres diferents d’avaluar el progrés dels 

alumnes al llarg de les 7 sessions que duraran les activitats relacionades amb la 

sortida, i combinen tant l’autoavaluació individual, l’autoavaluació de grup, la 

coavaluació i l’avaluació per part del docent del quadern d’activitats i quadern 

d’equip de manera conjunta i de la presentació de la defensa del jaciment (que 

es realitzarà a la sessió 7). A més, s’inclou una valoració de les activitats per part 

de l’alumne, de manera que pot realitzar feedbacks per tal de millorar els 

aspectes més problemàtics en el futur. És molt important que, paral·lelament, es 

dugui un control d’observació d’aula, per tal de valorar a cada sessió la feina 

realitzada per cada alumne dins del seu respectiu grup i per assegurar que s’han 

complit els objectius i les activitats proposades de manera satisfactòria. 

 

Autoavaluació Individual 

 

En aquesta, els alumnes valoraran el seu grau de participació al grup i 

d’aprenentatge al llarg de les sessions 1 a 4. Els alumnes han d’omplir la graella 

d’autoavaluació individual que es troba al Quadern de l’Alumne i lliurar-la al 

professor. 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Autoavaluació de grup 

 

Els alumnes han de valorar el grau d’assoliment de les tasques en grup, l’actitud 

dels seus membres, l’arribada a acords en cas de diversitat de criteris i el 

funcionament general del grup. 
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La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Coavaluació 

 

Els alumnes valoraran la presentació de defensa del jaciment que realitzin els 

altres grups. Els ítems avaluables són: l’ordre de la presentació, la veracitat del 

contingut, la originalitat i la creativitat. 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Avaluació del quadern d’activitats/quadern d’equip 

 

La correcció del quadern d’activitats i del quadern d’equip es proposa seguir la 

següent rúbrica 

Ítem 1 2 3 4 5 
Activitats Manquen 

més de la 
meitat de les 
activitats 

Manquen entre 
el 30 i el 40% 
de les activitats 

Manquen 
entre el 20 i 
el 30% de 
les activitats 

Manquen 
menys del 
20% 
d’activitats 

Totes les 
activitats han 
estat 
realitzades 

Format Les activitats 
s’han 
desenvolupat 
sense ordre i 
responent de 
manera molt 
breu i amb 
faltes 

Les activitats 
segueixen un 
ordre, però les 
respostes són 
breus o molt 
esquemàtiques. 
Faltes 
d’ortografia 

Les 
activitats 
tenen un 
mínim 
d’ordre i de 
redacció, 
però amb 
faltes 
d’ortografia 

Les activitats 
es troben 
ordenades i 
redactades, 
encara que 
amb algunes 
faltes 
d’ortografia 

Les activitats 
estan 
perfectament 
ordenades, 
molt ben 
redactades i 
sense faltes 
d’ortografia 

Contingut El contingut 
no respon de 
manera 
satisfactòria 
a les 
qüestions 
plantejades 
i/o està 
incomplet 

El contingut 
resulta 
incomplet a 
més del 50% 
de les 
qüestions 

El contingut 
resulta 
incomplet a 
menys del 
50% de les 
qüestions 

El contingut 
està bé, però 
no 
aprofundeix 
en les 
qüestions 
específiques 

El contingut 
és complet, 
respon de 
manera 
satisfactòria 
a les 
qüestions i 
aprofundeix 
de manera 
específica 
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La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Avaluació de la presentació de defensa 

 

Finalment, per avaluar la presentació es proposa seguir la següent rúbrica 

 

Ítem 1 2 3 4 5 
Ordre La presentació 

està totalment 
desordenada 

Segueix un 
mínim 
d’ordre, però 
dona la 
sensació de 
caos 

L’ordre és 
acceptable i 
se segueix 
bé 
l’explicació 

La 
presentació 
està ben 
ordenada i 
subdividida 
en apartats 

Bon ordre, 
subdivisió 
d’apartats i 
atén a tots 
els detalls 

Veracitat El contingut no 
és gens 
verídic. Hi ha 
mostres de 
llacunes 
evidents 

El contingut 
està 
equivocat en 
la major part 
dels apartats 

El que 
s’exposa és 
versemblant, 
però manca 
d’una 
justificació 
més 
profunda 

El contingut 
és verídic i 
justifiquen 
tots els 
apartats 

El contingut 
és verídic, 
justifica tots 
els apartats i 
compara 
informació 
de diferents 
fonts 

Originalitat La presentació 
no és original, 
sinó lineal 

Es mostra un 
mínim 
d’originalitat, 
però 
predomina la 
linealitat 

La 
presentació 
té alguns 
elements 
originals 

La 
presentació 
té elements 
originals 
que donen 
sentit a la 
mateixa 

La 
presentació 
té elements 
originals que 
permeten 
una millor 
recepció del 
missatge i es 
combina 
perfectament 
amb el 
contingut. 

 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 40%. 
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Activitats  

 

A continuació, es realitza una proposta de respostes de les diferents activitats 

del quadern de l’alumne. 

 

Sessió 1  

 

Dedicar els primers 10 minuts de la sessió a recordar els aspectes tractats fins 

ara a classe, a explicar què es farà al llarg del desenvolupament de l’itinerari 

(sessions prèvies, sortida i sessions posteriors), formar els grups i assignar els 

rols. 

 

Abans de començar… (10 minuts). 

 

Aquesta activitat pretén establir els coneixements previs des dels quals parteixen 

els alumnes, que es basaran principalment en el que han tractat en sessions 

anteriors. 

S’ha de donar entre 3 i 5 minuts als alumnes per apuntar els tres aspectes que 

pensen poden ser de més utilitat en el desenvolupament de les properes 

sessions. La resta de temps, entre 5 i 8 minuts, es dedicaran a la posada en 

comú del que han pensat. És recomanable anar apuntant a la pissarra o a 

l’ordinador tots els aspectes nous a mode de pluja d’idees. 

 

Passa 1: El context (20 minuts) 

 

Amb els següents recursos, els alumnes han de donar resposta a les qüestions 

proposades: 

 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-ib_2014090223_9081445/carrotja/romans.html 

https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-5345345 (fins a la dispositiva 

18 i de la 25 a la 27). 
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Qüestions: 

 

1- En quin any va conquerir Roma les Illes Balears? 

Any 123 a.C. 

2- Quin va ser el general romà encarregat de la conquesta? 

Quintus Cecilius Metellus, qui posteriorment seria anomenat Balearicus. 

 

3- Quines varen ser les causes de la conquesta? 

La pirateria i la situació estratègica de les Balea rs al Mediterrani 

Occidental. 

4- I les conseqüències? 

Conquesta de les Balears, submissió a Roma, urbanit zació i 

Romanització. 

5- De quines províncies varen formar part les Balears al llarg del domini romà? 

Hispania Citerior en un començament, després va for mar part de la 

Tarraconensis, a finals del segle III de la Cartagi nensis i al segle IV es 

convertiren en una província pròpia: Balearica. 

6- Explica què va ser la Romanització. 

Resposta de caràcter ampli. Transformació i adopció  dels costums, les 

formes de viure, la llengua, l’organització de l’es pai, etc. dels romans. Es 

tracta d’un procés de canvi al llarg del temps.  

 

Passa 2: Quins tipus de ciutats hi havia (15 minuts) 

 

Els alumnes han d’analitzar el text de Plini sobre les ciutats de les Balears i 

contestar a les qüestions proposades. 

 

Les primeres illes que hi ha al llarg d'aquests mars són les Pitiüses, anomenades així en grec 

per la pinya dels seus pins: ara les dues es diuen Ebusus i constitueixen una ciutat federada, 

estant separades per un estret estret. El seu contorn és de quaranta-sis mil passos i disten de 

Dianium set-cents estadis, la mateixa distància que hi havia per terra a Dianium des Carthago 

Nova. A aquesta mateixa distància de les Pitiüses, mar endins, es troben les dues Balears i, 

davant del riu Sucro, Colubraria. 

Els grecs van cridar Gimnèsies a les Balears, conegudes per batallar amb fones. La Major té una 

longitud de cent milles i un perímetre de quatre-cents setanta-cinc. S'hi troben les poblacions de 
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ciutadans romans de Palma i Pol·lèntia; Guium i Tucis, que són de dret llatí, i Bocchoris, que va 

ser federada. D'ella dista trenta milles l'illa Menor, que mesura quaranta milles de longitud i cent 

cinquanta de peímetro. S'hi troben les ciutats de Iamo, Sanisera i Mago. 

 

Plini, Història Natural, 3, 11, 76-77. Versió de Juan Manuel Abascal a partir del text llatí (FHA VII, 

Barcelona, 1987, 27-28) i de les traduccions de Bejarano (FHA VII) i d'A. Fontán et al. (Ed. 

Gredos, Madrid, 1998). 

 

1- Quin és l’autor d’aquest text? 

Plini el Vell, autor del segle I d.C. 

2- Quin és el tema principal del que parla? 

De les ciutats que hi havia a les Illes Balears. 

3- Quines eren les ciutats de les Balears segons el text? Quin estatut tenien? Les 

pots identificar amb ciutats actuals? 

Ebusus ����Eivissa ����Ciutat Federada 

Palma����Palma����Ciutadans romans 

Pol·lèntia ����Alcúdia ����Ciutadans romans 

Guium ����Dsconeguda ����Dret llatí 

Tucis ����Possiblement entre Petra, Vilafranca i Manacor ����Dret llatí 

Bocchoris ����Possiblement Port de Pollença ����Ciutat Federada 

Iamo����Ciutadella 

Sanisera ����Sanitja 

Mago����Maó 

4- Fes una cerca per internet i defineix: ciutats federades, ciutat de dret romà, 

ciutats de dret llatí. 

Ciutats Federades: aquelles que tenen un pacte amb Roma i mantenen 

la seva independència. 

Ciutat de dret romà: ciutat els ciutadans de la qua l són considerats 

ciutadans romans, amb tots els drets que allò impli ca. 

Ciutat de dret llatí: ciutat amb un estatut inferio r a l’anterior, els 

ciutadans de la qual es consideren llatins. 

5- Quin estatut tenia la ciutat de Pol·lèntia? 

Ciutat de ciutadans romans. 
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Sessió 2  

 

Es dedicaran els primers 10 minuts a recapitular el que es va fer la sessió anterior 

i a explicar el que es farà en aquesta. 

 

Passa 3: Investiguem sobre Roma (45 minuts) 

 

Es realitzarà una activitat d’aprenentatge cooperatiu en puzle. Cada grup 

s’encarregarà d’investigar un aspecte específic sobre la cultura romana: la ciutat, 

la societat, la casa, el temple i el teatre. Tots els membres del grup hauran de 

llegir la informació de l’enllaç facilitat i arribar a acords per tal d’emplenar la 

graella que es proposa (25 minuts). En acabar aquesta part, tots els grups 

comunicaran per torns els seus resultats i compartiran la informació amb la resta 

de grups, de manera que tots tindran la mateixa informació (20 minuts). 

 

Grup 1: La ciutat romana 

 

Con s’anomenen els carrers principals d’una ciutat 

romana 

 

 

Cardus i Decumanus, són els 

carrers principals al voltants 

dels quals es planifica 

l’urbanisme 

Quina forma tenien les ciutats romanes 

 

 

 

L’estructura té forma de 

quadrícula. Aquesta manera rep 

també el nom d’hipodàmica 

De què estaven envoltades i per a què servien 

 

 

 

De murades, reforçades amb 

torres de vigilància, que servien 

com a protecció 

Com es diu la plaça situada al centre de la ciutat i quines 

activitats es desenvolupaven 

 

 

Al centre de la ciutat es troba el 

fòrum, una plaça pública a l’aire 

lliure de forma rectangular i 

envoltat de porxos. Era el centre 

econòmic i públic de la ciutat 

Què tenien els carrers 

 

 

Al fòrum solien tenir el mercat, 

on estaven les botigues, 

anomenades tabernae . 
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Grup 2: La societat romana 

 

Quins sectors socials havia a l’antiga 

Roma 

 

 

Dins de la ciutadania romana, podem trobar 

els patricis (que després es convertiran en la 

nobilitas o ordre senatorial), els eqüestres i 

els plebeus. L’ordre decurional eren els 

nobles de les ciutats de l’Imperi. Els lliures no 

ciutadans eren estrangers. Els no lliures eren 

esclaus  

Quins avantatges tenia ser ciutadà romà 

 

 

Un ciutadà romà tenia drets públics (votar a 

les assemblees, presentar-se a eleccions i 

enrolar-se en les legions), drets privats 

(matrimoni, propietat, etc.) i avantatges 

econòmics. 

Què eren els lliberts 

 

 

Els esclaus que compraven la seva llibertat es 

convertien en lliberts i podien ser ciutadans 

romans 

Què eren els clients 

 

 

Un ciutadà que serveix a un altre, el patró, a 

canvi de protecció 

Què eren els esclaus 

 

 

Persones que no eren lliures. Se podia ser 

esclau després d’una batalla, si se naixia 

esclau o si eren comprat 

Com aconseguia un esclau la llibertat 

 

 

Mitjançant la manumissió, es convertia en 

llibert 
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Grup 3: La casa romana 

 

Quin tipus de planta tenien les 

cases 

 

Normalment eren de planta rectangular, tancada a 

l’exterior amb parets uniformes 

Quants pisos podia tenir 

 

Podien tenir dos pisos, encara que era més normal q ue 

fossin d’un sol pis 

Quines parts tenia una casa 

romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tabernae o botigues 

2.Vestíbul i corredor 

3.Atrium o pati principal, on es trobaven el complu vi 

(obertura per deixar passar la llum), impluvi (per 

emmagatzemar l’aigua de pluja), altars per als deus  de 

la llar i ales. 

4.Cubicula o dormitoris. 

5.Cuina. 

6.Tablinum, separat de l’atri amb una cortina, era el 

despatx del cap de família. 

7.Triclinium o menjador. 

8.Peristilum o jardí. 
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Grup 4: El Temple romà 

 

A qui estava dedicat el temple 

 

A la Tríade Capitolina 

Quins déus són 

 

 

Júpiter, Juno i Minerva 

A quina part de la ciutat es trobava 

 

És un dels edificis més destacats del 

fòorum 

Sobre què s’aixeca un temple romà, defineix 

 

Sobre un pòdium, una base rectangular 

elevada a la qual s’accedia per una escala 

frontal i que conduïa a un pati amb 

columnes 

Quines eren les parts d’un temple 

 

 

 

 

Pòdium, porxo i cella, on es troba la imatge 

del déu. 

Quines activitats es desenvolupaven en el seu 

interior 

 

A l’interior no es realitzava cap acció. Les 

oracions i els sacrificis es realitzaven fora, 

a un altar. 
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Grup 5: El Teatre romà 

 

En quina civilització es va basar Roma per 

construir els teatres 

En la civilització grega 

Quines parts tenia el teatre. Descriu-les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La graderia, on seien els espectadors; 

l'orchestra , un espai circular on cantava i 

ballava el cor, i les construccions de 

l'escenari: una plataforma on actuaven els 

actors i un edifici que feia de teló de fons, 

magatzem i vestidors ( scaena ) 

Com es distribuïen les classes socials dins el 

teatre 

 

 

 

Les classes altes a les grades més 

pròximes a l’escenari (segons el seu rang) 

i les classes baixes en la resta. 

On estaven situats normalment els teatres A les afores de les ciutats i a l’aire lliure. 
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Sessió 3  

 

Utilitzar els 10 primers minuts a realitzar una recapitulació del que es va fer a la 

sessió anterior i explicar el que es farà en aquesta. 

 

Passa 4: La ciutat de Pol·lèntia: estudi preliminar (40 minuts). 

 

Es dedicaran 35 minuts al visionat dels audiovisuals i 5 minuts a posar en comú 

la informació que ha agafat cada grup. 

 

Part del jaciment Funció 

 

La Portella 

 

Són cases privades, pertanyen a l’àmbit privat 

de la ciutat. Està formada per 3 cases, un 

fragment de murada i una sèrie de carrers 

 

El Fòrum 

 

Part pública de la ciutat. Lloc on es 

desenvolupen les activitats econòmiques. La 

formen les botigues i els carrers 

 

El Temple 

 

Lloc de culte religió, dedicat a la tríada 

capitolina. També es troba a prop la pedra 

fundacional 

 

El Teatre 

 

Allunyat del centre de la ciutat, el teatre és el 

centre de la vida d’oci, on es representaven 

obres de diferents tipus 

 

El Museu 

 

Recull les diferents restes materials de les 

excavacions, tant de l’àmbit públic com privat. 

 

En acabar, es dedicaran els 5 darrers minuts a fer una recapitulació de la primera 

fase i es farà un repàs del que necessiten el dia de la sortida. 
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Sessió 4: Treball de camp  

 

En aquesta sessió es durà a terme la sortida didàctica. Tots els grups 

necessitaran: 

 

• Quadern d’Equip, amb totes les activitats prèvies que hem desenvolupat. 

• Quadern d’Activitats, per saber què hem de fer en cada moment. 

• Paper i bolígraf. 

• Un aparell per treure fotografies i vídeos. 

• Una brúixola. 

• Roba còmoda i un sistema per protegir-se del sol. 

 

El més correcte seria que es quedés sobre les 8:30 del matí per tal de passar 

llista, recollir les autoritzacions i fer una revisió del material, per tal de poder sortir 

a les 9:00. Previsiblement, hi ha una hora de trajecte i s’arribarà a les 10:00. És 

convenient que es realitzin dos pauses de 15 minuts per berenar: una abans 

d’entrar en el jaciment tot d’una s’arribi i una altra després d’haver visitat el 

Museu i el Teatre. 

En el moment de l’entrada al jaciment es farà la primera parada, davant del 

pedestal d’estàtua amb la inscripció de Luci Vibi Nigeli. Aquí, el docent procedirà 

a fer una explicació de 15 minuts del jaciment de Pol·lèntia, les fases de la seva 

excavació i les zones que poden trobar. Així mateix, explicarà la forma en què 

es desenvoluparà l’activitat. 

Es començaran a desenvolupar les activitats de La Portella, el Fòrum i el Temple. 

Els grups 1 i 4 començaran per La Portella, els grups 2 i 5 per la zona de les 

insulae tabernae del Fòrum i el grup 3 pel temple. A cada zona, els grups 

disposaran de 20 minuts per realitzar les activitats proposades i després 

canviaran de lloc. Una vegada acabada aquesta part, la meitat dels grups aniran 

al Teatre a realitzar les activitats, mentre que la resta començarà al Museu de 

Pol·lèntia, per després canviar de zona de nou. 

Abans de la tornada, és convenient dedicar 10-15 minuts a emplenar 

l’autoavaluació individual i de grup i a lliurar-la al professor. 
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Zona 1: La Portella 

 

1. Assenyaleu les cases que es poden identificar. Quin nom reben cadascuna? 

Per què penseu que s’anomenen així? 

Poden assenyalar les 3 cases identificades i, a par tir dels faristols i del 

recorregut, exposar el seu nom i funció. 

2. Establiu la funció que devia tenir cada habitació. 

Amb ajuda del que han realitzar a classe, haurien d e poder establir el 

nom de les diferents habitacions. 

3. Llegiu el següent text: 

 

Vam estar a casa teva, Mancino, seixanta convidats i no se'ns va servir ahir res més que un 

senglar. Res de raïm que es guarden dels ceps tardanes, ni pomes amb mel, que competeixen 

amb els dolços bresques; ni peres que pengen lligades amb un llarg fil d'espart, o granades 

púniques, que imiten en el seu color a les efímeres roses; ni la rústica Sasina va enviar els seus 

troços de formatge, ni van venir les olives de les orses del Picè ... un senglar. Però a més, petit, 

d'aquells que pot matar un pigmeu desarmat. 

Marcial, Epigrames, I, XLIII. 

 

A quina part de la casa es devien fer aquestes reunions? 

Possiblement al pati. 

Cabria tanta gent? 

Resposta lliure, justificada. 

Per què Marcial considera que un porc senglar és un menjar molt pobre? 

Haurien de poder inferir que els romans el consider aven un menjar de 

bàrbars. 

 

4. Descriviu una escena que es podria haver desenvolupat al pòrtic de La 

Portella. 

Resposta lliure.  
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Zona 2: El fòrum (les insulae tabernae) 

 

1. Identifiqueu el Cardus i el Decumanus de la ciutat de Pol·lèntia. A quins punts 

cardinals estan orientats. 

Assenyalar al Mapa. NNO-SSE. 

2. Recorreu les zones de les botigues i elegiu 3 elements que us cridin l’atenció. 

Feu una foto a cadascú i intenteu explicar la seva funció. 

Resposta lliure, justificada i amb fotografies. 

3. Realitzeu una llista de productes que es podrien vendre en aquest indret. 

Resposta lliure. 

4. Fixeu-vos en la imatge i cerqueu on es troba. A quin punt cardinal assenyala? 

Per què penseu que aquesta pedra estava orientada de manera diferent? 

Edícul del Fòrum. Està orientat cap al nord. Han de  justificar que va servir 

per traçar els triangles i realitzar la planificaci ó de la ciutat.  

 

Zona 3: El Temple 

 

1. Dels temples que podeu veure, quin creieu que va ser el principal. 

El temple més gros, el Capitoli. 

2. Diferencieu les parts del temple. 

Diferenciar les parts i explicar cadascuna d’elles.  

3. A quins déus estava dedicat? Com penseu que es feien les cerimònies? 

Descriviu una. 

Dedicat a la Tríada Capitolina. La descripció és ll iure.  
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Zona 4: El Teatre 

 

1. Assenyaleu les diferents parts del teatre romà i la seva funció. 

Assenyalar les parts a les imatges segons el que ha n investigat a les 

sessions anteriors. 

2. Segons la divisió social romana, on es col·locaria cada sector? 

Assenyalar a la fotografia o al plànol les zones on  estarien asseguts les 

diferents classes socials. 

3. Quins tipus d’obres es representaven als teatres romans? Es feia publicitat de 

les obres? 

Obres dramàtiques especialment. Si feien o no publi citat no s’ha 

especificat, però el que interessa és que els alumn es pensin com es 

podia fer la difusió a l’Antiguitat. 

4. Compareu la següent imatge amb el teatre de Pol·lèntia: Pensau que el teatre 

de Pol·lèntia podia tenir aquestes estructures? On? Descriviu les funcions que 

feien aquestes 

Han de comparar les dues imatges i justificat on an irien les diferents 

construccions que no estan presents al teatre de Po l·lèntia.  

 

Zona 5: El Museu 

 

El Museu de Pol·lèntia es divideix en dues zones ben diferenciades: l’àmbit públic 

(que conté les zones I, II, III i IX) i l’àmbit privat (zones IV, V, VI, VII, VIII, X i XI). 

En aquesta zona rebrem primer a la meitat dels grups, mentre la resta es troba 

en el teatre romà, per després realitzar la visita a la inversa. Cada grup ha de 

començar per una part, de manera que no coincideixin en l’espai al mateix temps 

i puguin desenvolupar les activitats. Les respostes en tots els casos es resolen 

observant els faristols o són de reflexió lliure. 

 

Les activitats que han de realitzar en l’àmbit públic són les següents: 

 

1. Cerqueu una inscripció i digueu qui la dedica i a qui va dedicada. 

2. Elegiu 3 objectes de la zona pública i expliqueu amb les vostres paraules la 

seva funció. 
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3. Observeu les estàtues. De quina classe social penseu que eren aquestes 

persones? Per quina raó? 

4. Fixeu-vos en la maqueta de La Portella. Ara compareu aquesta reconstrucció 

amb el que heu vist al jaciment. L’havíeu imaginat així? 

 

Per la seva banda, en l’àmbit privat hauran de respondre a les següents 

qüestions: 

 

1. Elegiu 3 objectes, descriviu-los i expliqueu la seva funció. 

2. Fixeu-vos en els elements de la vaixella. Hi ha elements que trobeu encara a 

ca vostra? Descriviu al manco 2 d’aquests objectes. 

3. D’entre els elements religiosos (zona XI), podeu identificar els déus? Quina 

funció devien tenir aquests objectes? 

4. Ara fixeu-vos en el mosaic. A quina zona de la casa devia estar: per tot el sòl 

de la casa o només a alguna habitació? Per què? 

 

En aquest cas, les respostes dels alumnes són lliures, ja que cada activitat 

implica l’elecció de diferents objectes, la lectura dels plafons per tal de saber el 

contingut de l’exposició i la interpretació que pugui donar cada grup. 

 

Sessió 5  

 

Una vegada realitzada la visita al jaciment i al museu, s’hauran de desenvolupar 

3 sessions de clausura de l’activitat 

 

Dedicar els primers 10 minuts a realitzar un recordatori del que es va fer al llarg 

de la sortida i explicar les fases del projecte que es faran a continuació. 

 

Desenvolupament de la primera fase: reorganització de les dades. Els diferents 

grups hauran de tractar la informació obtinguda al jaciment, al museu i a les 

sessions prèvies i pensar en com ha de ser la seva presentació. Els alumnes 

disposen d’una graella amb les diferents tasques que han de desenvolupar. (45 

minuts). 
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Sessió 6  

 

Dedicar els primers 10 minuts a recapitular el que varen fer la sessió anterior i 

reflexionar sobre el que queda. 

 

Desenvolupament de la segona fase: disseny i realització de la presentació de 

defensa. Els alumnes disposen d’una graella amb les diferents tasques que han 

de desenvolupar. (45 minuts). 

 

Sessió 7  

 

Dedicar els 10 primers minuts a recordar què es va fer a la sessió anterior i a 

preparar el material per realitzar les presentacions. El director de cada grup ha 

de defensar públicament la presentació del seu grup durant 5 minuts (30 minuts 

en total). Cadascú dels altres grups ha d’avaluar les exposicions dels seus 

companys amb una rúbrica. El professor també avaluarà la presentació i 

demanarà el lliurament del quadern d’equip i del quadern d’activitats de cada 

grup. 

En acabar les presentacions, convé dedicar la resta de la sessió a realitzar una 

activitat final de reflexió amb l’objectiu que es generi debat i els alumnes facin 

avaluació de les activitat i del seu aprenentatge. 
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Material i recursos 

 

Els materials necessaris per al desenvolupament de l’itinerari són: 

• Material informàtic: ordinador del professor, connexió a internet, projector, 

pissarra digital i ordinadors d’aula per als alumnes. És necessari també que 

el documentalista del grup dugui un mòbil o dispositiu electrònic per tal de 

poder realitzar les fotografies o vídeos del jaciment que empraran més tard 

per la realització de la presentació. 

• Material didàctic poc simbòlic: folis, bolígraf i una brúixola (per realitzar 

activitats concretes dins el jaciment). 

• Material didàctic d’observació directa: explicació del funcionament de les 

activitats per part del professor, exposicions dels companys de classe. 

• Material didàctic audiovisual: audiovisuals explicatius, imatges, textos i 

mapes. 

• Material didàctic simbòlic: quadern d’activitats (on es troben les descripcions 

de les activitats a cada zona i el plànol del jaciment), quadern d’equip (on 

cada grup haurà d’apuntar tot el que han pogut aprendre al llarg de les 

sessions inicials), recursos web per realitzar les activitats inicials. 

 

Es procedirà a la visualització a classe dels següents audiovisuals: 

• https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0: vídeo explicatiu sobre la 

ciutat romana (ArteHistoria), amb una durada de 2 minuts i 24 segons. Es 

tracta d’un vídeo introductori sobre la forma que tenien els romans de 

planificar les ciutats. 

• https://www.youtube.com/watch?v=ji8zW5UGSZQ: vídeo que fa un 

recorregut per la ciutat romana de Pol·lèntia, amb una durada de 2 minuts 

i 40 segons. 

• https://www.youtube.com/watch?v=McVhB5K-nCc: vídeo documental 

sobre la ciutat romana de Pol·lèntia, amb una durada de 14 minuts i 42 

segons. 

• https://www.youtube.com/watch?v=lR_1ET9j8ds: vídeo documental de la 

jornada de portes obertes de 23 de juliol de 2009 a Pol·lèntia, amb una 

durada de 7 minuts i 17 segons.  
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8.3. Material didàctic de Son Peretó 

 

 

 

ADAPTEM SON PERETÓ  
 

 

 

 

 

 

Nom i Cognoms:__________________________________________________ 

Grup:___________________________________________________________ 

Quadern d’activitats 
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L’Ajuntament de Manacor, juntament amb el Museu d’Història de Manacor, han 

decidit fer un projecte de musealització que inclogui una visita al jaciment de Son 

Peretó i a les zones del Museu associades a ell. 

Per aquesta raó, han decidit demanar a diferents grups de professionals un 

anàlisi del contingut del jaciment i del museu per tal d’elaborar un follet informatiu 

i un itinerari per a la visita. 

Us ha arribat la següent carta, que demana la vostra col·laboració en l’elaboració 

d’aquest itinerari, que ha d’incloure informació sobre el jaciments, les diferents 

zones del mateix, les sales del museu dedicades a Son Peretó i una proposta de 

recorregut. 

 

Podreu aconseguir que Son Peretó sigui un jaciment visitable?  
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Ara hem de formar els grups. Sereu un grup d’investigació de 5 persones, 

cadascuna de les quals té una funció dins del grup per tal de facilitar el 

desenvolupament de les diferents fases. Empleneu la següent graella i llegiu 

atentament les vostres funcions segons el rol que heu de desenvolupar: 

 

ROL FUNCIONS NOM DE L’ALUMNE  
Director del 
Projecte 

Haurà de liderar el desenvolupament de les 
activitats, repartir les tasques a cadascuna 
d’elles, assumir la responsabilitat de les 
accions que realitzi la resta de membres i 
donar sortida als possibles conflictes que 
puguin sorgir davant la disparitat de criteris. 
Pot ajudar a qualsevol membre del seu equip 
a realitzar les seves tasques. 

 

Secretari És l’encarregat d’anotar tot el que es va 
trobant i redactar les activitats al llarg de la 
sortida didàctica. 

 

Documentalista S’encarrega de realitzar les fotografies i 
vídeos necessaris per poder realitzar la 
presentació de defensa. Si en algun moment 
no es troba realitzant aquesta tasca, és el seu 
deure donar suport al Secretari 

 

Arqueòleg S’encarrega de custodiar el plànol del 
jaciment i realitzar sobre el mateix totes les 
anotacions necessàries que puguin servir per 
a la futura defensa. Si en algun moment no 
desenvolupa les seves funcions ha de donar 
suport al Arxiver / Tècnic en Patrimoni 

 

Tècnic en 
Patrimoni 

S’encarrega de custodiar el quadern d’equip, 
on es troba tota la informació prèvia que els 
alumnes hagin pogut plasmar al llarg de les 
sessions prèvies. Guiarà als seus companys 
a cada zona nova donant la informació que 
ells mateixos hagin pogut recopilar. Si en 
algun moment no desenvolupa les seves 
funcions ha de donar suport a l’Arqueòleg. 

 

 

Què necessitareu el dia de la sortida? 

-El quadern d’activitats. 

-El quadern d’equip. 

-Un dispositiu per fer fotografies i/o vídeos. 

-Una brúixola. 
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Benvolguts membres de l’equip d’investigació ___________________, 

 

Com ja sabeu, l’Ajuntament de Manacor i el Museu d’Història de Manacor volen 

posar en valor el jaciment arqueològic de Son Peretó i realitzar un projecte de 

difusió del mateix. 

Per aquesta raó, ens hem proposar adequar-lo per a la visita, però per això fa 

falta un follet informatiu i un itinerari a seguir dins del jaciment i del museu. 

Us demanem la vostra ajuda per tal de poder realitzar un estudi del jaciment, la 

seva estructura i la seva importància, per tal de poder realitzar un fulletó 

informatiu. És necessari que aquesta informació vagi acompanyada de 

fotografies i una justificació del valor cultural de Son Peretó, així com de les 

diverses zones visitables i el significat de cadascuna. 

Amb tot això, us demanem que elaboreu una proposta de fulletó i d’itinerari. 

Quedem a l’espera de la vostra resposta. 

Sense cap altre particular, rebin una cordial salutació, 

 

Ajuntament de Manacor 

Museu d’Història de Manacor 

 

Com podeu veure, la vostra missió és realitzar un estudi sobre la situació actual 

de Son Peretó per tal de realitzar un fulletó per als visitants que inclogui una 

proposta d’itinerari. Per això és necessari realitzar 3 fases: 

 

4. Anàlisi inicial: Es tracta de fer un estudi del context històric (societat, cultura, 

etc.) del període. Així mateix, s’haurà de conèixer el jaciment abans de 

poder realitzar la visita. 

5. Treball de camp: Visita al jaciment i al museu i recol·lecció de la informació 

més important. 

6. Conclusió i elaboració del fulletó: Amb la informació prèvia i el treball de 

camp, haureu d’elaborar el fulletó que compleixi amb els objectius fixats i 

que inclogui un recorregut proposat per vosaltres. 
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Abans de començar..... 

 

Recorda que fins ara el que hem tractat a classe sobre els inicis de l’Edat Mitjana 

ha estat el següent: 

1. La caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. 

2. Els Regnes Germànics. 

3. L’Imperi Bizantí. 

4. El regne visigot a la Península Ibèrica. 

 

Escriu tres aspectes dels que hem estudiat que creus que poden ser útils per al 

desenvolupament d’aquest petit projecte. Després es posarà tot en comú, escriu 

també totes les idees que hagin exposat els altres companys que creus que 

podran ser útils i que no se t’han acudit a tu. 

 

1- __________________________________________________________ 

 

2- __________________________________________________________ 

 

3- __________________________________________________________ 
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Anàlisi Inicial  

 

Passa 1: El context 

 

A partir de la informació donada en els següents enllaços, contesteu a les 

qüestions plantejades. 

L’activitat es fa en grup. Dos membres del grup examinaran conjuntament el 

primer dels enllaços, dos membres faran el mateix amb el segon, mentre que 

una persona s’encarregarà del tercer enllaç. Heu d’anar en l’ordre de les 

qüestions, posar en comú la informació de cada enllaç i escriure una única 

resposta al quadern d’equip . 

 

Recursos: 

 

https://es.slideshare.net/amelisgalmes/les-illes-balears-durant-lantiguitat-tardana (diapositives 1 

a 20). 

https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-5345345 (diapositives 33 a 

40). 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es- 

ib_2014090223_9081445/carrotja/tardoantiga.html 

 

Qüestions: 

 

1- Quines conseqüències va tenir la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident? Com 

es va anomenar la part de l’Imperi que va continuar existint? 

2- Esmenta els regnes germànics que van estar presents a Hispània. 

3- Quins tres períodes podem diferenciar a les Illes Balears des del segle IV fins 

al 903? 

4- A quin moment es varen convertir els habitants de Balears al Cristianisme? 

Quines fonts tenim per al seu estudi? 

5- Quines conseqüències penses que va tenir la conquesta bizantina? 

6- Què va passar a Menorca al 418? 
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Passa 2: Quines religions havia a les Balears 

 

Llegiu el següent text. Contesteu en grup a les qüestions plantejades al quadern 

d’equip. 

 

Ara bé, Iamona encara conserva l’antic do de Déu que no hi puguin habitar els jueus. Molts ho 

han pretès temeràriament; però, com diuen els antics, o be els ha expulsat una malaltia 

imprevista. Doncs, mentre a Iamona, encara que sigui de passada, no s’atreveix a viure cap jueu 

–els quals per la seva ferocitat i malícia, amb raó són comparats amb els llops i les guineus-, al 

contrari, Magona està tant infestada de jueus –que són com serps i escorpins- que diàriament 

l’església de Crist era mortificada per ells. 

Ens encaminàrem cap a la sinagoga i, plens d’immensa alegria, cantàvem per la plaça l’himne a 

Crist […] però, abans que arribéssim a la sinagoga, algunes dones jueves, crec que per voluntat 

de Déu, feren exhibició de gran valentia, per tal d’excitar la nostre mansuetud, des d’una altura 

començaren a tirar damunt nosaltres pedres esfereïdores. I, cosa admirable, caient com una 

calabruixada sobre una gernació ben apinyada, no feriren ni tan sols tocaren cap de nosaltres. 

[...] 

Havent-se retirat els jueus, prenguérem la sinagoga i ningú no tan sols no agafà res, sinó que ni 

els passà per l’enteniment. Tots els seus objectes, exceptuant els llibres i l’argent [sagrat], feren 

flamarada amb la mateixa sinagoga. 

 

Carta del Bisbe Sever. 

 

1- Identifica quines ciutats actuals són Iamona i Magona. 

2- A partir d’aquest text, quines religions havia a Menorca? Penses que a 

Mallorca també es donava la mateixa situació? 

3- Per què Sever diu que Iamona conserva l’antic Do de Déu? 

4- Per què creus que els cristians atacaren als jueus? 

5- Què va passar amb la Sinagoga? 

  



136 

 

Passa 3: Les basíliques paleocristianes de Balears 

 

Realitza una recerca a Internet. Al següent mapa, situa les basíliques 

paleocristianes que es coneixen a les Illes Balears. 
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Passa 4: Com era l’art Paleocristià 

 

A partir dels enllaços proposats, fes un quadre resum de l’art paleocristià. 

Després, realitzeu una descripció de la planta de la basílica de Son Peretó. 

 

http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/paleocristiano/paleocristiano.htm 

https://www.slideshare.net/julijurado/presentaci-de-l-art-paleocristi-presentation 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-

ib_2014090223_9081445/carrotja/portfolio.html 

 

Context històric  

 

 

Arquitectura  

 

 

Pintura  

 

 

Escultura  

 

 

Mosaics  
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Passa 5: El jaciment de Son Peretó 

 

Ja quasi tenim acabada la primera fase del treball. A continuació visualitzarem 

un audiovisual sobre el jaciment de Son Peretó. Al quadern d’equip heu 

d’elaborar i emplenar la següent graella: 

 

Part del jaciment Funció/Desccripció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada visualitzats els vídeos teniu 5 minuts per acabar de completar 

aquesta activitat. Després es posarà en comú tota la informació. 

 

Ja tenim tota la informació prèvia necessària per realitzar la visita de camp. 

Dedicarem el temps que queda per acabar de concretar tots els detalls que 

necessitem el dia de la sortida. 
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Treball de Camp  

 

Una vegada realitzat l’anàlisi inicial podem fer la sortida per investigar sobre el 

terreny. El treball inicial és molt important, ja que ens permetrà conèixer el 

context general, què és el que ens trobarem al jaciment i on hem d’anar a cercar 

la informació per tal que la nostra visita estigui millor organitzada. 

El que necessitem dur a la visita és el següent: 

• Quadern d’Equip, amb totes les activitats prèvies que hem desenvolupat. 

• Quadern d’Activitats, per saber què hem de fer en cada moment. 

• Paper i bolígraf. 

• Un aparell per treure fotografies i vídeos. 

• Una brúixola. 

• Roba còmoda i un sistema per protegir-nos del sol. 

 

Una vegada al jaciment, cada grup començarà a una zona determinada i després 

de 15 minuts canviarem de zona: 

• Grups 1 i 4: La basílica. 

• Grups 2 i 5: Baptisteri. 

• Grup 3: Habitacions annexes. 

 

En haver acabat les activitats d’aquesta part, anirem cap al Museu d’Història de 

Manacor i començarem la segona part del treball. 
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Zona 1: La Basílica  

 

Observa la següent imatge de la basílica, compareu-la amb el que veus i respon 

a les qüestions 

 

 

 

1. Quin és el context històric en què es desenvolupa? 

2. Descriu el tipus de planta. 

3. Identificar les diferents parts de la basílica i el nombre de naus al plànol. 

4. La construcció tenia mosaics, a quina zona creus que es situaven? 
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Zona 2: El baptisteri 

 

Observeu les dues piles baptismals i descriviu cadascuna d’elles amb detall. 

 

 

Quina funció tenien aquestes piles? 

 

 

Per què hi ha dues? Reflexioneu una mica si és possible que les dues es 

construïssin al mateix moment històric o si una és anterior a l’altra. Justifiqueu la 

vostra resposta. 

 

 

Establiu la diferència entre ambdues: perquè una és més gran i l’altra més petita? 

 

Dins del baptisteri hi ha enterraments, era comú que a aquesta zona hi hagués 

tombes? Són anteriors a la basílica, posteriors, o es feren al mateix temps? 

Justifiqueu. 
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Zona 3: Les habitacions annexes 

 

Les habitacions que hi ha al voltant de la basílica i el baptisteri tenien dos 

funcions primordials. Digueu quines són. 

 

Aquestes habitacions, foren utilitzades de la mateixa manera al llarg del temps? 

 

Fixeu-vos en les tombes: 

• Digueu en quina direcció es troben orientades. Escolliu una i descriviu-la. 

• Cerqueu una tomba orientada de manera diferent a la resta, realitza una 

fotografia i assenyala al plànol de la basílica on es troba. 

 

Sobre els magatzems: 

• Quins productes penseu que es guardaven? A on? Justifiqueu la resposta. 

• Per a què servien els forats que hi ha a les habitacions? 
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Zona 4: El Museu  

 

Al Museu de Manacor trobareu diferents sales. Les que més vos interessa són 

la sala 2 (sala romana) i la sala 3 (sala paleocristiana). Es proposen una sèrie 

d’activitats a cadascuna d’elles i cada grup començarà per una activitat: el grup 

1 amb l’activitat 1, el grup 2 amb la 2, i així de manera successiva. Després, cada 

grup rotarà i farà l’activitat següent a la que han realitzat. 

 

Activitat 1 (Sala romana) 

A la sala romana trobareu el següent: 

 

 

Es tracta de realitzar el joc, col·locant els diferents productes segons si eren 

utilitzats pels romans o si ja són productes que trobem avui en dia. Apunteu a la 

següent taula: 

 

Època romana Època contemporània 

 

 

 

 

 

 

 

Ara heu de mirar la resposta (es troba al panell). Feu un cercle en les que teniu 

correctes. 
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Activitat 2 (Sala romana) 

 

Cerca els següents objectes, realitzeu una fotografia i expliqueu la seva funció: 

 

• Una inscripció � Quina edat tenia el difunt? 

 

 

 

 

 

 

• Àmfores � Quins productes podien transportar? 

 

 

 

 

 

 

• Llumetes. 
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Activitat 3 (Sala paleocristiana) 

 

Us heu de fixar en les monedes que hi ha al llarg de les vitrines. Diferència entre 

moneda romana, nummus i follis i diu la cronologia. 

 

 

 

 

 

Cerca tres objectes de bronze, descriviu-los i exposeu la seva funció. 

 

 

 

 

Activitat 4 (Sala paleocristiana) 

 

Fixeu-vos en els mosaics que hi ha al llarg de la sala. Realitzeu una fotografia de 

tots ells. Després elegiu un i responeu a les següents qüestions: 

 

1. De quin material estan fets. 

2. Quines imatges apareixen i què simbolitzen. 

3. Té inscripció? Què és el que posa? 

4. A quina zona de la basílica creieu que es va trobar? 

 

 

Activitat 5 (Sala paleocristiana) 

 

Fixeu-vos en el dibuix de la pila baptismal. Feu una descripció del que apareix i 

justifiqueu si vos ho havíeu imaginat així. 

 

Ara fixeu-vos en la maqueta de la basílica. Descriviu el que podeu veure i 

argumenteu si vos agrada aquesta reconstrucció o si vosaltres afegiríeu o 

llevaríeu alguna cosa. 
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Ara toca valorar el que heu fet  

 

Ompliu les següents graelles. A la primera, heu de valorar el vostre treball 

individual i el paper que heu desenvolupat. La segona se fa en grup i heu de 

valorar la feina que heu fet de manera conjunta. 

 

Autoavaluació Individual 

 

Grup:___________________ Nom:________________________________ 

 

Tasques 1 2 3 4 5 

He complit amb les tasques del meu rol assignat      

He participat activament      

He ajudat en la planificació      

He tingut una bona actitud al llarg de les activitats      

He ajudat als altres membres      

He tingut respecte per les restes arqueològiques      

He aprés coses que no sabia de la Tardoantiguitat 

a Balears i del jaciment de Son Peretó 

     

2 aspectes que t’han agradat de la visita i per què 

 

 

 

 

     

2 aspectes que no t’han agradat i per què 

 

 

 

 

     

Valora les activitats d’1 a 5      
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Autoavaluació de grup 

 

Grup:____________________________________________ 

 

Tasques 1 2 3 4 5 

Participació de tots els membres del grup      

Actitud de tots els membres del grup      

Realització de les activitats      

Funcionament del grup      

Heu arribat a acords quan ha hagut diferents 

opinions 

     

Heu preparat totes les tasques      

Heu funcional bé com a grup? Per què? 

 

 

 

 

     

En general, vos agrada la feina feta? 
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Conclusió i elaboració del fulletó i l’itinerari 

 

Una vegada realitzat el treball inicial i la visita de camp, el que toca és revisar la 

informació de què disposem i elaborar la presentació de defensa del jaciment i 

el museu. 

 

Disposareu de 3 sessions: dues per realitzar la preparació i una per presentar-la 

davant de la resta de classe. 

 

Sessió 1 

 

Fase de reorganització de les dades. Heu de revisar tota la informació que teniu 

al quadern d’equip, les fotografies, els vídeos i tota la informació que vàreu 

recollir al llarg de la sortida. A més, heu de pensar com voleu que sigui el vostre 

fulletó i l’itinerari. Seguiu el següent esquema i assenyaleu les tasques que ha 

heu fet: 

 

TASCA REALITZAT?  

Hem llegit tots la informació que tenim al quadern d’equip  

Hem revisat les fotografies i els vídeos  

Hem realitzar un esquema de com volem que sigui el fulletó i 

l’itinerari 

 

Hem reordenat la informació, per tal de poder incloure la 

informació a cada apartat 

 

Hem decidit entre tots les tasques que ha de fer cadascú a la 

següent sessió 
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Sessió 2 

 

Una vegada realitzat el treball a la sessió anterior, ara toca donar forma al fulletó 

i a l’itinerari. Seguiu el següent esquema per realitzar la tasca: 

 

TASCA  REALITZAT  

Hem distribuït el treball entre tots, per tal de que sigui més fàcil 

l’execució de la tasca 

 

Hem redactat el contingut de cada part  

Hem inclòs les fotografies i els vídeos que volem presentar  

Hem ordenat tot el treball per tal que el fulletó i l’itinerari tinguin 

sentit 

 

Hem assetjat per tal de dur ben preparada la defensa del 

fulletó i de l’itinerari 

 

 

Sessió 3 

 

Finalment, el Director del Projecte disposarà de 5 minuts per fer la defensa del 

vostre fulletó i de l’itinerari que heu proposat. 

A continuació, heu d’avaluar la tasca realitzada pels companys dels altres grups 

(no heu d’emplenar els espais del vostre grup). A partir de la seva presentació, 

empleneu la següent rúbrica i valorar d’1 a 5, on 1 és “nivell molt baix” i 5 és 

“nivell molt alt”: 

 

Grup 1 1 2 3 4 5 

El fulletó està ordenat      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      
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Grup 2 1 2 3 4 5 

El fulletó està ordenat      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 3 1 2 3 4 5 

El fulletó està ordenat      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 4 1 2 3 4 5 

El fulletó està ordenat      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      

 

Grup 5 1 2 3 4 5 

El fulletó està ordenat      

El que diuen és verídic      

Presenten la informació amb originalitat      

La presentació ha estat molt creativa      
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ADAPTEM SON PERETÓ  
 

 

 

 

 

 

 

Quadern del Professor 
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L’Ajuntament de Manacor, juntament amb el Museu d’Història de Manacor, han 

decidit fer un projecte de musealització que inclogui una visita al jaciment de Son 

Peretó i a les zones del Museu associades a ell. 

Per aquesta raó, han decidit demanar a diferents grups de professionals un 

anàlisi del contingut del jaciment i del museu per tal d’elaborar un follet informatiu 

i un itinerari per a la visita. 

Us ha arribat la següent carta, que demana la vostra col·laboració en l’elaboració 

d’aquest itinerari, que ha d’incloure informació sobre el jaciments, les diferents 

zones del mateix, les sales del museu dedicades a Son Peretó i una proposta de 

recorregut. 

 

Podreu aconseguir que Son Peretó sigui un jaciment visitable? 

 

 

En aquest quadern de material trobareu informació sobre les característiques 

didàctiques de l’itinerari Adaptem Son Peretó. En primer lloc, es detallen els 

aspectes formals de la proposta didàctica: objectius, competències, continguts 

(conceptuals, procedimentals i actitudinals). En segon lloc, la descripció de la 

metodologia per poder realitzar la sortida didàctica: metodologia, ràtio d’alumnes, 

rol del professor i temporització. En tercer lloc, trobareu el mètode d’avaluació de 

l’itinerari. En quart lloc, es donarà resposta a les activitats proposades als 

alumnes que, en alguns casos, com que seran respostes obertes, oferirem idees 

de quins haurien de ser els objectius de cadascuna d’elles. Finalment, s’inclou 

un apartat amb el material i els recursos necessaris per realitzar l’itinerari. 

 

Totes aquestes indicacions que trobareu al llarg d’aquest quadern són 

recomanacions, de manera que teniu total llibertat d’adaptar tots els aspectes 

que vulgueu a la vostra programació didàctica. 
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Aspectes formals de la proposta  

 

Objectius Didàctics 

 

1. Situar cronològicament la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident i conèixer les 

seves conseqüències. 

2. Conèixer la situació de la Hispània visigoda. 

3. Sistematitzar els esdeveniments que succeeixen a les Illes Balears a la 

Tardoantiguitat i inicis de l’Edat Mitjana. 

4. Aprendre les característiques del Cristianisme en aquest període. 

5. Identificat les característiques de l’Art Paleocristià. 

6. Conèixer les basíliques paleocristianes de Balears. 

 

Competències 

 

1. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: 

comprendre el treball dels arqueòlegs i tècnics de patrimoni, interpretació de 

plànols i mapes. 

2. Competència aprendre per aprendre: els alumnes són els protagonistes del 

seu propi aprenentatge, hauran de documentar-se per desenvolupar els 

objectius. 

3. Competència comunicació lingüística: elaboració de les respostes, 

justificacions, exposicions orals. 

4. Competència digital: ús de programes per a l’elaboració dels fulletons i 

l’itinerari, visionat d’audiovisuals. 

5. Competència social i cívica: estudi de la societat de la Tardoantiguitat i 

Altmedieval, així com de les religions. 

6. Competència sentit a la iniciativa i esperit emprenedor: elaboració autònoma 

de les respostes i de l’itinerari. 

7. Competència consciència i expressions culturals: estudi de les 

característiques de l’art paleocristià. 
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Continguts 

 

Conceptuals: 

1. La caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. 

2. Els regnes germànics a Hispània. 

3. Les Illes Balears a la Tardoantiguitat i inicis de l’Edat Mitjana. 

4. El Cristianisme. 

5. L’Art Paleocristia. 

6. Les basíliques paleocristianes: Son Peretó. 

 

Procedimentals: 

1. Recerca crítica d’informació. 

2. Comentari de textos històrics. 

3. Situació d’indrets a un mapa. 

4. Elaboració de quadres-resum. 

5. Anàlisi i comentari d’obres d’art. 

6. Anàlisi i comentari d’audiovisuals. 

7. Anàlisi i descripció de jaciments arqueològics. 

8. Comprensió i adquisició de vocabulari propi de l’etapa històrica. 

9. Anàlisi de restes materials. 

10. Elaboració de textos descriptius i argumentatius. 

11. Elaboració de presentacions. 

12. Debat a l’aula. 

 

Actitudinals:  

1. Prendre consciència del llegat històric a través de les restes arqueològiques. 

2. Mostrar actitud favorable al desenvolupament de les activitats. 

3. Valorar el treball en equip com a forma d’enriquir el nostre coneixement. 

 

La proposta està organitzada com un projecte d’investigació, de manera que s’ha 

de fer comprendre als alumnes les diferents fases que això comporta: una 

primera fase d’investigació preliminar, una segona fase de treball de camp i una 

tercera de reorganització de la informació i execució de la tasca (projecte). 
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Propostes metodològiques  

 

El treball es desenvoluparà en grups de 5 alumnes, en el qual cada membre 

haurà de desenvolupar un rol concret (veure més amunt el quadre de distribució 

de rols), amb la qual cosa es pretén realitzar una simulació d’un grup de tècnics 

de patrimoni que han de dur a terme una investigació del contingut de Son Peretó 

per elaborar un fulletó i un itinerari. Els grups han de ser heterogenis i formats 

pel professor, de manera que es mesclin alumnes de diferent rendiment 

acadèmic. 

Els alumnes no han de rebre cap explicació per part del professor, sinó que han 

de crear el seu propi aprenentatge mitjançant el desenvolupament de les 

activitats, actuant el docent com a guia en els dubtes que puguin sorgir. 

La proposta pretén ser el més diversificada possible, de manera que no s’hagin 

de realitzar activitats diferenciades per als alumnes NESE. En cas d’haver 

alumnes amb necessitats molt específiques, els docents són lliures de crear 

material adaptat en aquestes circumstàncies. 

L’itinerari està pensat per a una classe d’entre 20 i 30 alumnes. Al llarg de les 

sessions preliminars i de conclusió només farà falta un docent, però en el 

moment de la visita de camp és necessària la participació d’un altre professor 

per controlar millor les activitats en les diferents zones. Els docents es repartiran 

els grups i s’ocuparan de les zones de la basílica, el baptisteri i les cases 

annexes, de manera que en alguns casos hauran d’ajudar a varis grups. Després 

d’haver realitzat el treball en aquesta zona, es desenvoluparan les activitats dins 

el Museu de Manacor. En haver acabat, els grups faran un canvi i aniran a la 

zona que els hi queda per visitar. 

La temporització de l’itinerari es divideix en 3 parts: 

1. Tres sessions preliminars: 

a. Sessió 1: Activitat inicial motivadora i activitats 1 i 2 del quadern 

b. Sessió 2: Activitats 3 i 4 del quadern. 

c. Sessió 3: Activitat 5 del quadern. 

2. La visita al jaciment i al Museu d’Història de Manacor (sessió 4). 

3. Tres sessions posteriors: 

a. Sessions 5 i 6: Preparació del material i elaboració del fulletó i l’itinerari. 

b. Sessió 7: Defensa a classe i avaluació.  
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Proposta d’Avaluació  

 

L’avaluació de la sortida didàctica pretén ser integral i valorar tant els 

coneixements adquirits pels alumnes com la participació, l’actitud i el 

desenvolupament satisfactori de les tasques proposades. 

Per aquesta raó, es proposen 4 maneres diferents d’avaluar el progrés dels 

alumnes al llarg de les 7 sessions que duraran les activitats relacionades amb la 

sortida, i combinen tant l’autoavaluació individual, l’autoavaluació de grup, la 

coavaluació i l’avaluació per part del docent del quadern d’activitats i quadern 

d’equip de manera conjunta i de la presentació de la defensa del jaciment (que 

es realitzarà a la sessió 7). A més, s’inclou una valoració de les activitats per part 

de l’alumne, de manera que pot realitzar feedbacks per tal de millorar els 

aspectes més problemàtics en el futur. És molt important que, paral·lelament, es 

dugui un control d’observació d’aula, per tal de valorar a cada sessió la feina 

realitzada per cada alumne dins del seu respectiu grup i per assegurar que s’han 

complit els objectius i les activitats proposades de manera satisfactòria. 

 

Autoavaluació Individual 

 

En aquesta, els alumnes valoraran el seu grau de participació al grup i 

d’aprenentatge al llarg de les sessions 1 a 4. Els alumnes han d’omplir la graella 

d’autoavaluació individual que es troba al Quadern de l’Alumne i lliurar-la al 

professor. 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Autoavaluació de grup 

 

Els alumnes han de valorar el grau d’assoliment de les tasques en grup, l’actitud 

dels seus membres, l’arribada a acords en cas de diversitat de criteris i el 

funcionament general del grup. 
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La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Coavaluació 

 

Els alumnes valoraran la presentació de defensa del jaciment que realitzin els 

altres grups. Els ítems avaluables són: l’ordre de la presentació, la veracitat del 

contingut, la originalitat i la creativitat. 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Avaluació del quadern d’activitats/quadern d’equip 

 

La correcció del quadern d’activitats i del quadern d’equip es proposa seguir la 

següent rúbrica 

Ítem 1 2 3 4 5 
Activitats Manquen 

més de la 
meitat de les 
activitats 

Manquen entre 
el 30 i el 40% 
de les activitats 

Manquen 
entre el 20 i 
el 30% de 
les activitats 

Manquen 
menys del 
20% 
d’activitats 

Totes les 
activitats han 
estat 
realitzades 

Format Les activitats 
s’han 
desenvolupat 
sense ordre i 
responent de 
manera molt 
breu i amb 
faltes 

Les activitats 
segueixen un 
ordre, però les 
respostes són 
breus o molt 
esquemàtiques. 
Faltes 
d’ortografia 

Les 
activitats 
tenen un 
mínim 
d’ordre i de 
redacció, 
però amb 
faltes 
d’ortografia 

Les activitats 
es troben 
ordenades i 
redactades, 
encara que 
amb algunes 
faltes 
d’ortografia 

Les activitats 
estan 
perfectament 
ordenades, 
molt ben 
redactades i 
sense faltes 
d’ortografia 

Contingut El contingut 
no respon de 
manera 
satisfactòria 
a les 
qüestions 
plantejades 
i/o està 
incomplet 

El contingut 
resulta 
incomplet a 
més del 50% 
de les 
qüestions 

El contingut 
resulta 
incomplet a 
menys del 
50% de les 
qüestions 

El contingut 
està bé, però 
no 
aprofundeix 
en les 
qüestions 
específiques 

El contingut 
és complet, 
respon de 
manera 
satisfactòria 
a les 
qüestions i 
aprofundeix 
de manera 
específica 
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La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 15%. 

 

Avaluació del fulletó i de l’itinerari 

 

Finalment, per avaluar la presentació es proposa seguir la següent rúbrica 

 

Ítem 1 2 3 4 5 
Ordre Totalment 

desordenat 
Mínim 
d’ordre, però 
dona 
sensació de 
caos 

L’ordre és 
acceptable i 
se segueix 
bé 
l’explicació 

Ordenada i 
subdividida 
en apartats 

Bon ordre, 
subdivisió 
d’apartats i 
atén a tots 
els detalls 

Veracitat El contingut 
no és gens 
verídic. Hi ha 
mostres de 
llacunes 
evidents 

El contingut 
està 
equivocat en 
la major part 
dels apartats 

El que 
s’exposa és 
versemblant, 
però manca 
d’una 
justificació 
més 
profunda 

El contingut 
és verídic i 
justifiquen 
tots els 
apartats 

El contingut 
és verídic, 
justifica tots 
els apartats i 
compara 
informació 
de diferents 
fonts 

Originalitat No presenta 
originalitat, 
molt lineal 

Es mostra un 
mínim 
d’originalitat, 
però 
predomina la 
linealitat 

Presenta 
alguns 
elements 
originals 

Presència 
d’elements 
originals 
que donen 
sentit a la 
mateixa 

Elements 
originals que 
permeten 
una millor 
recepció del 
missatge i es 
combina 
perfectament 
amb el 
contingut. 

 

La nota numèrica s’aconsegueix realitzant la mitjana aritmètica dels ítems i 

multiplicant per 2 (per obtenir una qualificació entre 1 i 10). El percentatge de la 

nota final de l’activitat és d’un 40%. 
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Activitats  

 

A continuació, es realitza una proposta de respostes de les diferents activitats 

del quadern de l’alumne. 

 

Sessió 1  

 

Dedicar els primers 10 minuts de la sessió a recordar els aspectes tractats fins 

ara a classe, a explicar què es farà al llarg del desenvolupament de l’itinerari 

(sessions prèvies, sortida i sessions posteriors), formar els grups i assignar els 

rols. 

 

Abans de començar… (10 minuts). 

 

Aquesta activitat pretén establir els coneixements previs des dels quals parteixen 

els alumnes, que es basaran principalment en el que han tractat en sessions 

anteriors. 

S’ha de donar entre 3 i 5 minuts als alumnes per apuntar els tres aspectes que 

pensen poden ser de més utilitat en el desenvolupament de les properes 

sessions. La resta de temps, entre 5 i 8 minuts, es dedicaran a la posada en 

comú del que han pensat. És recomanable anar apuntant a la pissarra o a 

l’ordinador tots els aspectes nous a mode de pluja d’idees. 

 

Passa 1: El context (20 minuts) 

 

Amb els següents recursos, els alumnes han de donar resposta a les qüestions 

proposades: 

 

https://es.slideshare.net/amelisgalmes/les-illes-balears-durant-lantiguitat-tardana (diapositives 1 

a 20). 

https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-5345345 (diapositives 33 a 

40). 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es- 

ib_2014090223_9081445/carrotja/tardoantiga.html 
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Qüestions: 

 

1- Quines conseqüències va tenir la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident? Com 

es va anomenar la part de l’Imperi que va continuar existint? 

Significà l’inici d’una nova etapa històrica, l’ent rada en l’Edat Mitjana: 

augment de la inseguretat, abandonament de la vida urbana i forma de 

vida rural. La part de l’Imperi que va sobreviure v a ser la Oriental, que es 

va anomenar Bizanci. 

2- Esmenta els regnes germànics que van estar presents a Hispània. 

Els visigots varen crear un regne a Hispània i, pos teriorment, els vàndals 

varen dur a terme incursions fins arribar al Nord d ’Àfrica. 

3- Quins tres períodes podem diferenciar a les Illes Balears des del segle IV fins 

al 903? 

Segle IV: Forma part de l’Imperi Romà d’Occident. 

454: Conquesta vàndala, persecució dels cristians. 

533: Bizanci expulsa als vàndals i inclou a les Bal ears a la Província 

Mauritània II. 

629: Expulsió dels bizantins d’Hispània per part de ls visigots. Època de 

certa independència de les Balears. 

902-903: Conquesta musulmana. 

4- A quin moment es varen convertir els habitants de Balears al Cristianisme? 

Quines fonts tenim per al seu estudi? 

Es varen convertir al Cristianisme probablement al segle III. Les fonts 

són les restes arqueològiques, l’epigrafia i les fo nts escrites, com 

l’Encíclica del Bisbe Sever. 

5- Quines conseqüències penses que va tenir la conquesta bizantina? 

Expulsió dels vàndals, incorporació de les Balears a l’Imperi Bizantí i 

desenvolupament de nou del culte catòlic (fi de les  persecucions). 

6- Què va passar a Menorca al 418? 

Enfrontament entre la comunitat cristiana de Iamona  (Ciutadella) i els 

jueus de Magona (Maó). 
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Passa 2: Quines religions havia a les Balears 

 

Els alumnes han d’analitzar el fragment de la carta del Bisbe Sever i contestar a 

les qüestions proposades. 

 

Ara bé, Iamona encara conserva l’antic do de Déu que no hi puguin habitar els jueus. Molts ho 

han pretès temeràriament; però, com diuen els antics, o be els ha expulsat una malaltia 

imprevista. Doncs, mentre a Iamona, encara que sigui de passada, no s’atreveix a viure cap jueu 

–els quals per la seva ferocitat i malícia, amb raó són comparats amb els llops i les guineus-, al 

contrari, Magona està tant infestada de jueus –que són com serps i escorpins- que diàriament 

l’església de Crist era mortificada per ells. 

Ens encaminàrem cap a la sinagoga i, plens d’immensa alegria, cantàvem per la plaça l’himne a 

Crist […] però, abans que arribéssim a la sinagoga, algunes dones jueves, crec que per voluntat 

de Déu, feren exhibició de gran valentia, per tal d’excitar la nostre mansuetud, des d’una altura 

començaren a tirar damunt nosaltres pedres esfereïdores. I, cosa admirable, caient com una 

calabruixada sobre una gernació ben apinyada, no feriren ni tan sols tocaren cap de nosaltres. 

[...] 

Havent-se retirat els jueus, prenguérem la sinagoga i ningú no tan sols no agafà res, sinó que ni 

els passà per l’enteniment. Tots els seus objectes, exceptuant els llibres i l’argent [sagrat], feren 

flamarada amb la mateixa sinagoga. 

 

Carta del Bisbe Sever. 

 

1- Identifica quines ciutats actuals són Iamona i Magona. 

Iamona és Ciutadella i Magona Maó 

2- A partir d’aquest text, quines religions havia a Menorca? Penses que a 

Mallorca també es donava la mateixa situació? 

A Menorca hi havia dues religions: a Iamona el cris tianisme i a Magona 

el judaisme, la qual cosa va provocar un enfrontame nt. 

En quant a Mallorca, la resposta és lliure, però és  probable que es donés 

la mateixa situació de doble religió 

3- Per què Sever diu que Iamona conserva l’antic Do de Déu? 

La raó principal és que a Iamona no hi havia culte jueu i no vivia cap jueu, 

per tant considera que el Do de Déu és el culte cri stià. 
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4- Per què creus que els cristians atacaren als jueus? 

Per l’odi que professaven cap a ells, per què volie n que la religió cristiana 

fos única a Menorca i, segurament, degut a que acum ulaven gran 

quantitat de riqueses 

5- Què va passar amb la Sinagoga? 

Va ser incendiada amb tot els objectes, excepte els  llibres i l’argent. 
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Sessió 2  

 

Es dedicaran els primers 10 minuts a recapitular el que es va fer la sessió anterior 

i a explicar el que es farà en aquesta. 

 

Passa 3: Les basíliques paleocristianes de Balears 

 

Cada grup haurà de realitzar una recerca a internet per tal de situar al mapa les 

basíliques paleocristianes que es coneixen a les Illes Balears. 

 

 
Font: http://fabian.balearweb.net/page/7 

 

Passa 4: Com era l’art Paleocristià 

 

A partir dels enllaços proposats, els alumnes han d’emplenar un quadre resum 

de l’art paleocristià i , després, realitzar un comentari de la planta de la basílica 

de Son Peretó. 

Recursos: 

http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/paleocristiano/paleocristiano.htm 

https://www.slideshare.net/julijurado/presentaci-de-l-art-paleocristi-presentation 

http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-

ib_2014090223_9081445/carrotja/portfolio.html 



164 

 

 

Context històric L’art paleocristià es desenvolupa entre els segles III i 

VI. Es diferencia de l’art profà romà en la funcion alitat 

i la iconografia.  

Arquitectura Sorgí amb la pacificació de Constantí. Domina el 

tipus basilical, amb una, tres o cinc naus. Consta de 

3 parts: l’atri, el cos longitudinal i la capçalera . LA 

cobertura acostumava a ser de fusta i la llum era 

natural i entrava per les finestres obertes a les n aus 

laterals.  

Pintura És una pintura senzilla, sense fons i sense 

ambientació, de vegades es mostren sobre fons 

arquitectònics. La iconografia va evolucionant des 

del Bon Pastor, temes mitològics i els miracles de 

Crist, fins arribar a la iconografia de l’Edat Mitj ana. 

Escultura Es troba sobretot als sarcòfags decorats i fets en 

marbre. La decoració més usual és la d’estrígiles, en 

forma de S. També són freqüents els Crismó i 

escenes bíbliques.  

Mosaics L’expressió artística més representativa. Elaborat 

amb petites peces de pedra, ceràmica i vidre unides  

mitjançant guix, per formar composicions 

decoratives geomètriques o figuratives.  
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Sessió 3  

 

Utilitzar els 10 primers minuts a realitzar una recapitulació del que es va fer a la 

sessió anterior i explicar el que es farà en aquesta. 

 

Passa 5: El jaciment de Son Peretó 

 

A partir de la visualització d’un audiovisual, cada grup haurà d’emplenar el 

següent quadre amb les diferents parts del jaciment i les seves característiques. 

Es dedicaran 35 minuts al visionat de l’audiovisual i 5 minuts a posar en comú la 

informació que ha agafat cada grup 

 

Part del jaciment Funció/Descripció 

 

Basílica 

 

Servia per oficiar les celebracions religioses. 

Estava formada per 3 naus separades per 

columnes i un altar a la zona est 

 

Baptisteri 

 

Habitació annexa a la basílica. Està formada 

per dos piles baptismals de diferent mida i té 

diverses tombes al seu voltant 

 

Habitacions annexes 

 

Consten de la necròpolis i els magatzems. A 

les diferents habitacions trobem tombes 

orientades oest-est i forats que devien servir 

per emmagatzemar aigua 

 

Museu 

 

Les sales romana i paleocristiana del Museu 

de Manacor recullen les restes que es varen 

trobar a Son Peretó. Hem de destacar els 

diversos objectes personals, l’altar i els 

mosaics recuperats. 

 

 

En acabar, es dedicaran els 5 darrers minuts a fer una recapitulació de la primera 

fase i es farà un repàs del que necessiten el dia de la sortida. 
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Sessió 4: Treball de camp  

 

En aquesta sessió es durà a terme la sortida didàctica. Tots els grups 

necessitaran: 

• Quadern d’Equip, amb totes les activitats prèvies que hem desenvolupat. 

• Quadern d’Activitats, per saber què hem de fer en cada moment. 

• Paper i bolígraf. 

• Un aparell per treure fotografies i vídeos. 

• Una brúixola. 

• Roba còmoda i un sistema per protegir-se del sol. 

 

El més correcte seria que es quedés sobre les 8:30 del matí per tal de passar 

llista, recollir les autoritzacions i fer una revisió del material, per tal de poder sortir 

a les 9:00. Previsiblement, hi ha una hora de trajecte i s’arribarà a les 10:00. És 

convenient que es realitzin dos pauses de 15 minuts per berenar: una abans 

d’entrar en el jaciment tot d’una s’arribi i una altra després d’haver visitat el 

Museu. 

En el moment de l’entrada al jaciment es farà la primera parada, davant del 

faristol on s’expliquen les fases d’excavació del jaciment. Aquí, el docent 

procedirà a fer una explicació de 15 minuts del jaciment de Son Peretó, les fases 

de la seva excavació i les zones que poden trobar. Així mateix, explicarà la forma 

en què es desenvoluparà l’activitat. 

Es començaran a desenvolupar les activitats de la basílica, el baptisteri i les 

habitacions annexes. Els grups 1 i 4 començaran per la basílica, els grups 2 i 5 

per la zona del baptisteri i el grup 3 per les habitacions annexes. A cada zona, 

els grups disposaran de 15 minuts per realitzar les activitats proposades i 

després canviaran de lloc. 

A continuació,  es produirà el desplaçament cap al Museu d’Història de Manacor, 

on cada grup començarà les activitats a una zona diferent, a fi de no interferir en 

les activitats de la resta de grups. A cada activitat poden dedicar un màxim de 10 

minuts. 

Abans de la tornada, és convenient dedicar 10 minuts a emplenar l’autoavaluació 

individual i de grup i a lliurar-la al professor. 
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Zona 1: La Basílica 

 

Els alumnes han de respondre a les qüestions proposades amb l’ajuda del plànol 

de la basílica i el que poden veure al jaciment 

 

 

 

1. Quin és el context històric en què es desenvolupa? 

La seva cronologia és de mitjans el segle VI d.C., per tant, en el context 

de l’expulsió dels vàndals . 

2. Descriu el tipus de planta. 

Planta rectangular, de 21 metres de llarg per 14 d’ ample. 

3. Identificar les diferents parts de la basílica i el nombre de naus al plànol. 

Zona del baptisteri, 3 naus (la central més gran qu e la resta) separades 

per columnes, sanctuarium  on es troba l’altar major i dues habitacions 

annexes. 

4. La construcció tenia mosaics, a quina zona creus que es situaven? 

Com a empedrat del sòl a tota la superfície de la b asílica, encara que 

només s’han conservat alguns fragments. 
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Zona 2: El baptisteri 

 

Observeu les dues piles baptismals i descriviu cadascuna d’elles amb detall. 

Descripció lliure 

 

Quina funció tenien aquestes piles? 

Per batejar als creients. 

 

Per què hi ha dues? Reflexioneu una mica si és possible que les dues es 

construïssin al mateix moment històric o si una és anterior a l’altra. Justifiqueu la 

vostra resposta. 

Resposta lliure. És molts possible que tinguessin f uncions diferents i que 

no siguin de la mateixa època. 

 

Establiu la diferència entre ambdues: perquè una és més gran i l’altra més petita? 

El que han de poder dir és que una seria utilitzada  per batejar per immersió 

i l’altra per als batejos en els quals només es pos ava aigua al cap dels 

creients 

 

Dins del baptisteri hi ha enterraments, era comú que a aquesta zona hi hagués 

tombes? Són anteriors a la basílica, posteriors, o es feren al mateix temps? 

Justifiqueu. 

No era comú. Possiblement els enterraments són post eriors a l’ús de la 

basílica. 
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Zona 3: Les habitacions annexes 

 

Les habitacions que hi ha al voltant de la basílica i el baptisteri tenien dos 

funcions primordials. Digueu quines són. 

Enterrament i emmagatzemament. 

 

Aquestes habitacions, foren utilitzades de la mateixa manera al llarg del temps? 

No, tal vegada en un primer moment eren magatzems i  amb el desús de les 

habitacions varen ser reutilitzades com a tombes. 

 

Fixeu-vos en les tombes: 

• Digueu en quina direcció es troben orientades. Escolliu una i descriviu-la. 

Oest-est. Descripció lliure. 

• Cerqueu una tomba orientada de manera diferent a la resta, realitza una 

fotografia i assenyala al plànol de la basílica on es troba. 

La tomba orientada nord-sud es troba a l’habitació de les piles 

baptismals. 

 

Sobre els magatzems: 

• Quins productes penseu que es guardaven? A on? Justifiqueu la resposta. 

Resposta lliure 

• Per a què servien els forats que hi ha a les habitacions? 

Possiblement per emmagatzemar aigua. 
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Zona 4: El Museu d’Història de Manacor 

 

El Museu de Manacor es troba dividit en 6 sales. Per al desenvolupament de 

l’itinerari només s’utilitzaran les sales 2 i 3 (romana i paleocristiana). A cadascuna 

de les sales es proposarà una sèrie d’activitats. Cada grup començarà amb 

l’activitat que coincideixi amb el seu nombre (grup 1-activitat 1, etc.) i disposarà 

de 10 minuts. Després, cada grup rotarà i realitzarà l’activitat immediatament 

posterior. 

 

Activitat 1 (Sala romana) 

 

A la sala romana han de realitzar l’activitat que es proposa al mateix museu, 

col·locant els diferents productes segons si eren utilitzats pels romans o si ja són 

productes que trobem avui en dia: 

 

 

Resposta correcta  
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Activitat 2 (Sala romana) 

 

Els alumnes han de cercar els següents objectes, realitzar una fotografia i 

explicar breument la seva funció (responent també a les qüestions que 

plantejades): 

 

• Una inscripció � Quina edat tenia el difunt? 

 Tenia 4 anys, 11 mesos i 27 dies 

 

• Àmfores � Quins productes podien transportar? 

 

 

• Llumetes. 
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Activitat 3 (Sala paleocristiana) 

 

Els alumnes hauran de realitzar les següents accions en aquesta activitat: 

 

• Diferenciar entre les monedes romana, nummus i follis. 

Les diferències són de cronologia i mida. Han de po der diferenciar que 

el nummus  és d’època vàndala i el follis  és bizantí. 

• Cercar 3 objectes de bronze i exposar la seva funció. 

Resposta lliure  

 

  

 

 

Activitat 4 (Sala paleocristiana) 

 

En aquesta activitat els alumnes hauran de respondre una sèrie de qüestions 

sobre els mosaics. Les respostes són lliures. 

 

1. De quin material estan fets. 

2. Quines imatges apareixen i què simbolitzen. 

3. Té inscripció? Què és el que posa? 

4. A quina zona de la basílica creieu que es va trobar? 
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Activitat 5 (Sala paleocristiana) 

 

Els alumnes s’han de fixar en el dibuix de la pila baptismal, fer una descripció 

detallada de la imatge i justificar si era així com s’ho havien imaginat en la seva 

visita al jaciment. 

 

 

 

Després, hauran de fer el mateix amb la maqueta de la basílica que es troba en 

aquesta sala i justificar si afegirien o llevarien algun element. 
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Sessió 5  

 

Dedicar els primers 10 minuts a realitzar un recordatori del que es va fer al llarg 

de la sortida i explicar les fases del projecte que es faran a continuació. 

 

Desenvolupament de la primera fase: reorganització de les dades. Els diferents 

grups hauran de tractar la informació obtinguda al jaciment, al museu i a les 

sessions prèvies i pensar en com ha de ser el seu fulletó i itinerari. Els alumnes 

disposen d’una graella amb les diferents tasques que han de desenvolupar. (45 

minuts). 

 

Sessió 6  

 

Dedicar els primers 10 minuts a recapitular el que varen fer la sessió anterior i 

reflexionar sobre el que queda. 

 

Desenvolupament de la segona fase: disseny i realització del fulletó. Els alumnes 

disposen d’una graella amb les diferents tasques que han de desenvolupar. (45 

minuts). 

 

Sessió 7  

 

Dedicar els 10 primers minuts a recordar què es va fer a la sessió anterior i a 

preparar el material per realitzar les presentacions. El director de cada grup ha 

de defensar públicament el fulletó realitzat pel seu grup durant 5 minuts (30 

minuts en total). Cadascú dels altres grups ha d’avaluar les exposicions dels seus 

companys amb una rúbrica. El professor també avaluarà la presentació i 

demanarà el lliurament del quadern d’equip i del quadern d’activitats de cada 

grup. 

En acabar les presentacions, convé dedicar la resta de la sessió a realitzar una 

activitat final de reflexió amb l’objectiu que es generi debat i els alumnes facin 

avaluació de les activitat i del seu aprenentatge. 
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Material i recursos 

 

Els materials necessaris per al desenvolupament de l’itinerari són: 

• Material informàtic: ordinador del professor, connexió a internet, projector, 

pissarra digital i ordinadors d’aula per als alumnes. És necessari també que 

el documentalista del grup dugui un mòbil o dispositiu electrònic per tal de 

poder realitzar les fotografies o vídeos del jaciment que empraran més tard 

per la realització de la presentació. 

• Material didàctic poc simbòlic: folis, bolígraf i una brúixola (per realitzar 

activitats concretes dins el jaciment). 

• Material didàctic d’observació directa: explicació del funcionament de les 

activitats per part del professor, exposicions dels companys de classe. 

• Material didàctic audiovisual: audiovisuals explicatius, imatges, textos i 

mapes. 

• Material didàctic simbòlic: quadern d’activitats (on es troben les 

descripcions de les activitats a cada zona i el plànol del jaciment), quadern 

d’equip (on cada grup haurà d’apuntar tot el que han pogut aprendre al llarg 

de les sessions inicials), recursos web per realitzar les activitats inicials. 

 

Es procedirà a la visualització a classe dels següents audiovisuals: 

• https://www.youtube.com/watch?v=o-zKIlKU1IA. Vídeo documental sobre 

la Basílica Paleocristiana de Son Peretó (Sal i Llum), amb una durada de 

46 minuts i 37 segons. 

 

Els recursos web per a l’elaboració de les activitats inicials són els següents: 

• http://agrega.caib.es/repositorio/02092014/c1/es-

ib_2014090223_9081445/carrotja/tardoantiga.html, la Tardoantiguitat a les 

Balears. 

• https://es.slideshare.net/amelisgalmes/les-illes-balears-durant-lantiguitat-

tardana, les Illes Balears durant l’Antiguitat Tardana. 

• https://www.slideshare.net/julijurado/presentaci-de-l-art-paleocristi-

presentation, Art Paleocristià. 
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• https://es.slideshare.net/xbotella/la-romanitzaci-de-les-illes-balears-

5345345, la conquesta romana de Balears, inclou informació de les 

basíliques paleocristianes. 

• http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-pereto/, informació 

de Diari de Mallorca sobre el jaciment de Son Peretó. 

• http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/paleocristiano/paleocristiano.htm, 

Art Paleocristià. 

• http://www.xtec.cat/~jjordan/lleida/abans/visigots.html, la societat visigoda. 

• http://www.xtec.cat/~npetit2/edu_social/visigots.htm, cristianisme en el 

regne visigot. 

 


