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RESUM  

Aquest treball de fi de grau pretén analitzar els mapes mentals com a instrument didàctic 

a dos grups d’alumnes de 6è de primària de dues escoles de Manacor, una concertada, 

Sant Francesc d’Assís, i l’altra pública, CEIP Jaume Vidal i Alcover. La metodologia de 

les escoles són diferents. 

La finalitat de l’estudi és analitzar, a partir de mapes mentals, el grau de competencialitat 

dels alumnes en coneixement geogràfic i qualitat cartogràfica de les Illes Balears per, 

finalment, extreure conclusions sobre si les metodologies emprades afavoreixen la 

correcta adquisició d'aquestes competències. 

 

Paraules clau:  

Mapes mentals,  geografia de la percepció, elements estructurals, coneixement geogràfic, 

qualitat cartogràfica, Illes Balears  

 

ABSTRACT   

This final degree project aims to analyze mindmaps as a didactic instrument. Two groups 

of primary from the  schools Sant Francesc d'Assís and CEIP Jaume Vidal i Alcover in 

Manacor will take part in this experiment. The metodology in both schools is different. 

The aim of the study is to analyse, on the basis of mental maps, the degree of competence 

of the students in geographical knowledge and cartographic quality of the Balearic 

Islands. After analysing the study, conclusions were drawn as to whether the 

methodologies used favour the correct acquisition of these skills. 

 

Key words:  

Mental maps, Geography of perception, structural elements, geographical knowledge, 

cartographic quality, Balearic Island.  
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INTRODUCCIÓ 

Durant la dècada dels seixanta sorgeix una tendència anomenada geografia de la 

percepció, la qual es centra en la investigació de les imatges o mapes mentals que els 

individus posseeixen del seu entorn (Santamaria y Martínez, 1993).  

Els mapes mentals com a instrument didàctic és una tècnica recent a les pràctiques dins 

l’aula i més encara dins la branca de la geografia. És per això que encara es fan nombroses 

investigacions sobre aquests, demanant-se quins són els beneficis i els inconvenients pels 

estudiants quan utilitzen aquesta eina per l’estudi de la geografia. 

Amb els mapes mentals veiem diferents maneres de representar un mateix territori i és 

que això ens pot servir als docents com una oportunitat de fer reflexionar als nostres 

alumnes que tothom pot tenir una percepció diferent d’una mateixa realitat. Podem 

mostrar-los que cada persona és diferent i que, per tant, té una percepció distinta de les 

coses i, com a tal, la percepció que podem tenir del nostre entorn també variarà segons la 

persona.  

També és una manera de rompre amb la idea que tots els alumnes han d’aprendre el 

mateix i ho han de fer de la mateixa manera. Tenint en compte tota aquesta heterogeneïtat 

que els mapes mentals ens proporcionen, vull llançar la pregunta del meu estudi: amb la 

mateixa tècnica metodològica, els mapes mentals, quins alumnes tenen més coneixements 

de geografia balear, els alumnes de l’escola pública o els alumnes de l’escola concertada? 

Hem de tenir en compte que tots els alumnes són de la mateixa zona de Mallorca 

(Manacor) i estudien el mateix curs (6è de primària)  

Al mateix temps, amb aquesta investigació es pretén demostrar que la introducció dels 

mapes conceptuals com a mètode de representació del coneixement que els estudiants 

adquireixen, garanteix l’eficiència al procés d’aprenentatge, en l’autoaprenentatge i en 

l’autoavaluació. 
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OBJECTIUS 

Els objectius proposats a l’inici de l’estudi es divideixen en: un objectiu general i tres 

objectius específics.  

• Objectius generals:  

✓ Analitzar els mapes mentals com a instrument didàctic significatiu en el 

coneixement de la geografia.  

 

• Objectius específics:  

✓ Examinar la manera de distribuir sobre l’espai els coneixements que tenen 

de geografia de les Illes Balears.  

✓ Mostrar la diferència dels resultats entre l’escola concertada i l’escola 

pública.  

✓ Interpretar com afecta el lloc de residència en l’elaboració del mapa 

mental   

✓ Interpretar com influeixen els estudis dels pares en els coneixements dels 

seus fills. 
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METODOLOGIA 

L’objecte d’estudi de la meva investigació són els mapes mentals, els quals recullen 

aquella visió subjectiva que tenen els alumnes sobre el seu entorn, en concret sobre les 

Illes Balears. Els mapes mentals, juntament amb les entrevistes i les enquestes són les 

eines que s’empra a la Geografia de la percepció per recollir dades.  

L’estudi s’ha dut a terme a dues escoles ubicades a Manacor, Sant Francesc d’Assís, 

concertada, i CEIP Jaume Vidal i Alcover, pública. La tria d’aquests dos centres va ser 

proposada pel meu tutor i vàrem decidir que triaríem dues escoles d’un mateix territori 

però ens va interessar que una de les escoles no fos pública, per poder comparar el nivell 

geogràfic que tenen a una i l’altra. Cal dir que la recollida de dades no és meva sinó del 

meu tutor, que me va proporcionar aquesta font d’informació.  

La informació recollida per l’estudi consta dels mapes mentals de 27 infants al CEIP 

Vidal Jaume i Alcover, el qual són 14 nines i 13 nins, i de 23 infants al centre concertat 

Sant Francesc d’Assís, el qual són 14 nines i 9 nins.  

Per la recollida de dades es va repartir un full on apareix una petita enquesta que ens dóna 

informació de l’alumne que realitza el mapa: nom, sexe, curs, escola, població, nivell 

d’estudis del pare i la mare, i professió del pare i la mare. La resta de la fulla és un espai 

en blanc on els alumnes havien de dibuixar a ma alçada el mapa de les Illes Balears i 

situar tots aquells elements geogràfics que poguessin. Tot això, és clar, sense consultar 

cap tipus de font d’informació, només a partir dels seus coneixements. 

 En tenir els mapes, es passa a fer una recollida de dades rellevants mitjançant l’assignació 

d’alguns elements estructurals. He creat un document Excel on he organitzat i 

emmagatzemant les dades obtingudes.  

Per una banda he analitzat el mapa de cada alumne segons la qualitat cartogràfica. He 

creat una taula de resultats (Annexes 1 i 2) on don una puntuació a cada indret esmentat 

en la globalitat de tots els mapes. La puntuació que he assignat és la següent: 

 2 punts: Nombra l’element geogràfic i, a més, el situa correctament.  

 1 punt: Nombra l’element geogràfic però no el situa correctament o no el situa al 

mapa 

 0 punts: No nombra l’element geogràfic.  
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A partir dels resultats veurem quins elements són els més nomenats per els alumnes i 

farem un mapa model. He considerat els més nombrats els que la seva puntuació total 

oscil·la entre 40 i 15 punts.  

 

Per altra banda he volgut analitzar els mapes segons el coneixement geogràfic de cada 

alumne. Per fer-ho he creat una taula Excel (Annexos 3 i 4) on puntuava amb 1 tots els 

elements nomenats. A diferència de les taules anteriors, amb aquestes el que vull veure 

és la quantitat d’indrets que coneixen, encara que no els sàpiguen situar. D’aquesta 

manera podrem fer una comparació real entre les dues escoles.  

 

Per acabar l’estudi faré tres comparatives: la primera entre les dues escoles, amb 

l’objectiu de trobar diferències entre la seva qualitat cartogràfica; la segona, amb 

l’objectiu de veure si existeixen diferències en els seus coneixements geogràfics, encara 

que tots els alumnes pertanyin al mateix nucli de població; i la segona comparativa sobre 

el grau de coneixement dels alumnes segons el nivell d’estudis dels seus pares.  

Cal remarcar que a la taula també he mostrat els estudis dels pares assignant la següent 

puntuació:  

 1 punt: Estudis bàsics 

 2 punts: Estudis secundaris (ESO, Formació Professional, Batxillerat)  

 3 punts: Estudis universitaris i Cicles Superiors 

Muñoz (2008) ens diu que Kevin Lynch per analitzar els mapes  es limita a l’observació 

dels elements físicament perceptibles més significatius, elements que apareixen a 

qualsevol mapa mental que un habitant d’una ciutat es faria del seu entorn: camins, límits, 

barris o fites. Per realitzar l’estudi dels meus mapes em limitaré a l’observació d’aquells 

elements que he trobat més adient:  

 Nuclis de població: en aquest punt es valoraran tots els pobles, ciutats, nuclis o 

llogarets que es nomenin al mapa.  

 Hidrosfera: en aquest apartat es valoraren el mar que envolta a les Illes Balears, 

així com els torrents i embassaments.  
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 Relleu geogràfic: en aquest apartat es valoraren les serres, les muntanyes i els 

puigs. També s’ha puntuat dins aquest apartat les diferents comarques.  

 Modalitat litoral: aquí he valorat els caps, les cales, illes i illots.  

 Altres: he classificat en aquest punt tots aquells elements que no he nomenat en 

els punts anteriors.  
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MARC TEÒRIC 

Geografia de la percepció 

A finals dels anys cinquanta i en ple auge de la Geografia quantitativa anaven despertant-

se reaccions en geografia que no volien prescindir del caràcter subjectiu de l’espai. Hem 

d’esperar als treballs de Lynch (1960) i Lowenthal (1961) perquè la corrent geogràfic de 

la percepció aparegui com un mètode definit i aplicable, especialment a través dels mapes 

mentals. (Muñoz, 2008, p.371) 

Muñoz (2008) ens defineix segons Vilá (1983) la Geografia de la percepció com un 

enfocament geogràfic que entén l’espai, no com una concepció objectiva i abstracta, sinó 

en funció del seu valor subjectiu, com espai conegut, aprehès individualment; és l’espai 

viscut. Per tant, la geografia de la percepció cerca incloure en els estudis geogràfics el 

caràcter subjectiu de l’espai.  

Cal destacar que les percepcions que estudia la geografia de la percepció no són 

comprensions individuals de l’espai, sinó principalment comprensions col·lectives, és a 

dir, analitza les percepcions de grups.  

 

Mapes mentals 

Els mapes mentals són un instrument que actualment ha agafat molta força dins l’àmbit 

educatiu, involucrant l’assimilació de conceptes mitjançant les estructures cognitives que 

els infants ja tenen. Aquest procés es coneix com a aprenentatge significatiu, i fa 

referència a l’evolució de les idees prèvies de l’alumne creant-ne de noves i formant un 

nou coneixement (Cuevas, n.d) 

Respecte a les destreses cognitives, segons Cuevas (n.d) els mapes conceptuals 

desenvolupen:  

- Les connexions amb idees prèvies, tant en la seva confecció abans del 

desenvolupament del tema, com en el seu tractament posterior. 

- La capacitat d’inclusió, donada la jerarquització dels conceptes i el nivell de 

comprensió que implica la seva relació.  

- La diferenciació progressiva entre conceptes, sobretot si s’elaboren en 

diferents moments del desenvolupament del tema.  
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- La integració o assimilació de noves relacions creuades entre conceptes.  

Dins l’àmbit de la geografia, sovint s’ha utilitzat la tècnica dels mapes mentals per 

analitzar el grau de socialització que tenen els infants envers el seu entorn. Els resultats 

han estat notòriament diferenciats entre els alumnes residents a aquell barri o ciutat, i els 

alumnes nouvinguts o que no resideixen en aquella zona determinada. Els mapes mentals 

poden ser una bona eina d’anàlisi per al professorat per identificar quins són els infants 

que tenen més dificultat i que, per tant, necessiten una intervenció més específica.  

Peake & Moore (2004) ens conta segons Tuan (1975) ens defineix els mapes mentals com  

Representacions cartogràfiques de com les persones difereixen en la seva 

avaluació dels llocs. Aquests han estat durant molt de temps d’interès per als 

geògrafs socials i psicòlegs, ja que poden ser utilitzats per analitzar les àrees 

urbanes on hi ha grups socials o ètnics que presenten característiques diferents. 

També poden proporcionar una informació sobre el funcionament de raonament 

espacial i com els individus perceben el seu entorn geogràfic 

Els mapes mentals han servit, en altres temps, per crear consciència de pertinença de grup 

i consciència patriòtica, territorial i patrimonial. Podem dir, segons Flores (2003,40) que 

aquests conceptes són una imatge dotada d’una identitat, d’una estructura i d’un 

significat, en la quan intervé la noció de distància com a base de l’experiència humana. 

 

Mapes mentals com a instrument didàctic 

L’aplicació dels mapes mentals com instrument didàctic serveix per analitzar tres 

aspectes bàsics. Santamaria y Marínez (1993) segons Bale (1989) afirma: 

En primer lloc, com a instrument de diagnòstic, per determinar el nivell de 

desenvolupament espacial dels alumnes i la seva capacitat de representació d’un 

entorn familiar. En segon lloc, els mapes poden ser emprats com a font 

d’informació amb la finalitat de conèixer quins són els diferents elements 

significatius en les imatges mentals d’un grup d’alumnes. Finalment, el traç de 

mapes mentals constitueix en si mateix una activitat d’instrucció, ja que pot estar 

orientat a la iniciació dels alumnes en destreses cartogràfiques. (p.47) 
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La cartografia mental estimula la capacitat de visualització i et permet millorar la 

coordinació vista-tacte i desenvolupar les habilitats visuals de les persones. La claredat 

del mapa mental és un reflex de l’estat d’ànim de l’autor (Flores, 2003, p.33) 

Encara que els mapes mentals ens permetin una gran varietat d’avantatges didàctiques, 

també hi ha autors que postulen una sèrie de dificultats, desavantatges o distorsions a 

l’hora de treballar amb infants la geografia mitjançant els mapes mentals.  

Waterman i Gordon (1984) varen posar de manifest que la distorsió és causada per una 

sobreestimació de les distàncies properes al lloc familiar de residència i una subestimació 

de les distàncies en les zones remotes menys familiars. (citat en Peake i Moore, 2004, p.2) 

D’acord amb Bruun (1996) afegeix que els paisatges cognitius tenen una naturalesa 

emocional, que també ens permet organitzar en elements que ens agraden i elements que 

no ens agraden. En descriure aquest paisatge, el rerefons cultural de l’individu influeix en 

el resultat. (citat en Gillespie, 2010, p.19) 

Altre argument segons Gillespie (2010) és que molts dels desavantatges dels mapes 

mentals es basen en la dificultat de representar un paisatge tridimensional en dues 

dimensions. Així els nostres alumnes tendrien més facilitat de localització en un mapa de 

Mallorca en relleu, que no pas amb el dibuix de la silueta de l’Illa en dues dimensions. 

A més de les habilitats de dibuix del dibuixant segons Marck et al. (1999), un altre 

desavantatge del mapa mental rau en el record de memòria de la persona que dibuixa el 

mapa (citat en Gillespie, 2010, p.19).  

En el moment de crear un mapa, per molt objectiva que es pretengui la seva 

elaboració, el fet de que estigui construit de records mentals, les àrees de les que 

tenim manco coneixement, inevitablement es representaran més grotescament 

degut a que contenen diversos tipus d’informació que procedeixen de diferents 

fonts i totes parcials. Part de la informació espaial que poseeixen les persones 

deriva de la nostra experiència diària i sol ser distorsionada i incompleta (Flores, 

2003, p.51).  
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La geografia en l’etapa de l’educació primària 

D’altra banda, la geografia a l’educació primària es troba regulada per la LOMCE, llei 

educativa que regeix a Espanya. Trobam aquesta etapa dividida en dos cicles. La 

geografia es troba dins l’assignatura de Ciències Socials, la qual està dividida en quatre 

blocs de continguts.  

Aquest estudi el podem situar al bloc 2 del currículum, anomenat  El món que ens envolta, 

ja que treballa continguts com la diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears i 

d’Espanya enfocats al relleu, als climes i la hidrografia.  Com a criteri d’avaluació 

d’aquest ítem trobem: localitzar en un mapa els elements més importants del relleu 

d’Espanya i de les Illes Balears i la seva xarxa hidrogràfica. Altre contingut que apareix 

en aquest bloc i que també situam aquest estudi són la cartografia enfocada a plànols, 

mapes i escales. En aquest cas, només ens centraríem en els mapes; I la hidrosfera, enfocat 

a la distribució de l’aigua en el planeta. En aquest cas, només ens centraríem en el nostre 

voltant.  

És molt important en l’educació primària que l’aprenentatge tengui sempre com a punt 

de partida l’entorn proper dels alumnes i a partir d’aquests puguin anar assolint continguts 

cada vegada més llunyans, tant en l’espai com en el temps. (WEIB, 2019) 
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ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS (ESTUDI) 

L’estudi d’investigació d’aquest treball se centra en els mapes mentals dels alumnes de 

sisè de primària de dues escoles de Manacor, el CEIP Jaume Vidal i Alcover i Sant 

Francesc d’Assís. A l’estudi hi participen un total de 50 alumnes, 27 alumnes del CEIP 

Jaume Vidal i Alcover i 23 alumnes de Sant Francesc d’Assís.  

Cal esmentar que tot i que a les dues classes hi ha alumnes amb NESE, no he fet esment 

i no he fet diferenciació.  

L’anàlisi dels mapes ens permet treure conclusions del nivell geogràfic dels alumnes en 

general. A partir de les quatre graelles de resultats (Annexes 1, 2, 3 i 4) faré diferents 

anàlisis. Primer de tot, analitzaré i compararé les mitjanes de la qualitat cartogràfica i del 

coneixement geogràfic de les dues escoles. La segona anàlisi que faré serà comparar la 

quantitat d’enclaus que nomena cada escola dins cada element estructural. Seguidament, 

faré una tercera anàlisi comparant la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic de 

les dues escoles segons cada element estructural. Tot seguit, estudiaré els elements més 

nomenats i, a partir d’aquests, elaboraré un mapa mental de cada escola. Finalment, 

analitzaré si el nivell d’estudis dels pares influeixen o no en els resultats dels infants.   

 

Graella de resultats segons la qualitat cartogràfica del CEIP Jaume Vidal i Alcover i 

Sant Francesc d’Assís 

Aquestes graelles mostren el resultat de totes les puntuacions que he fet als alumnes 

depenent si han ubicat correctament els enclaus al mapa (amb puntuació 2), o si sols els 

han nomenat (amb puntuació 1). Aquestes graelles les trobam als Annexos 1 i 2 

 

Graella de resultats segons els coneixements geogràfics del CEIP Jaume Vidal i 

Alcover i Sant Francesc d’Assís 

Aquestes graelles mostren el resultat de totes les puntuacions donades als enclaus 

nomenats, només amb puntuació 1 si l’han nomenat, independentment si està ben ubicat 

o no. Aquestes graelles les trobam als Annexos 3 i 4 
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Anàlisi dels resultats de les dues escoles: 

Quan parlam de qualitat cartogràfica ens referim al nombre de vegades que nomenen els 

enclaus, i a més, a la correcta ubicació al mapa. En canvi, quan parlam de coneixement 

geogràfic ens referim a la quantitat d’indrets que nomenen, sense tenir present la ubicació 

al mapa.  

A partir de les puntuacions totals de les graelles (Annexes 1, 2, 3 i 4), he calculat la 

mitjana de la qualitat cartogràfica i dels coneixements geogràfics de cada escola.  

 

Taula 1: Mitjanes de qualitat cartogràfiques i coneixement geogràfic 

QUALITAT CARTOGRÀFICA CONEIXEMENT GEOGRÀFIC 

CEIP Jaume 

Vidal i Alcover 

Sant Francesc 

d’Assís 

CEIP Jaume 

Vidal i Alcover 

Sant Francesc 

d’Assís 

24,51 27,13 18,03 15,47 

Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la qualitat cartogràfica els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover tenen 

una mitjana de 24,51, mentre que els alumnes de Sant Francesc d’Assís tenen una mitjana 

major, 27,13. Però si ens fixem en les mitjanes que fan referència al coneixement 

geogràfic podem veure que el CEIP Jaume Vidal i Alcover mostra una mitjana més alta, 

amb un 18,03, en comparació a Sant Francesc d’Assís, amb un 15,47.  

La raó d’aquesta diferència és que els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover no 

especifiquen on s’ubica l’element al mapa, sinó que només el nomenen, sovint fora del 

mapa, perquè tenen el coneixement d’aquest indret, però no saben on s’ubica. En canvi 

els alumnes de Sant Francesc d’Assís abunden les puntuacions amb 2, ja que aquells 

elements que nomenen estan ben situats, encara que hagi menys variació d’elements, 

sobretot de nuclis de població. 
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Per altra banda he fet una anàlisi de les quatre taules (Annexos 1, 2, 3 i 4) indicant la 

quantitat d’ítems que nomena cada escola, classificant-los en els diferents elements 

estructurals. Per fer aquesta anàlisi no interessa els valors que li he donat als resultats, 

simplement interessa veure la quantitat d’enclaus que nomenen els alumnes de cada 

escola dis cada element estructural.  

Els resultats en blanc són els valors absoluts de cada escola, per tant perquè els resultats 

puguin ser comparables he calculat a la vora els valors absoluts de cada element 

estructural entre el nombre d’alumnes de cada escola, 27 alumnes al CEIP Jaume Vidal i 

Alcover i 23 alumnes a Sant Francesc d’Assís.  

 

Taula 2: Quantitat d’elements estructurals nomenats. 

Elements 

estructurals  

CEIP Jaume Vidal i Alcover 

(27 alumnes) 

Sant Francesc d’Assís 

(23 alumnes)  

Nuclis de població  63 2,33 40 1,73 

Hidrosfera 0 0 2 0,08 

Relleu geogràfic 4 0,14 9 0,39 

Modalitat litoral  17 0,62 15 0,65 

Altres 4 0,14 17 0,73 

Font: Elaboració pròpia                            

Encara que el CEIP Jaume Vidal i Alcover hagi nomenat més nuclis de població, si ens 

aturem a analitzar els elements nomenats a cada illa, els alumnes de Sant Francesc d’Assís 

s’han centrat més en elements d’altres illes (tot seguit del valor absolut s’indica la mitjana 

entre parèntesis perquè els resultats siguin comparables):  

- Mallorca: CEIP Jaume Vidal i Alcover nomena 56 (2,07) i Sant Francesc 

d’Assís 31 (1,34) 

- Menorca: CEIP Jaume Vidal i Alcover nomena 5 (0,18) i Sant Francesc 

d’Assís 6 (0,26) 

- Eivissa: CEIP Jaume Vidal i Alcover nomena 2 (0,07) i Sant Francesc d’Assís 

2 (0,08) 

- Formentera: CEIP Jaume Vidal i Alcover nomena 0 i Sant Francesc d’Assís 1 

(0,04) 
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Referent a la hidrosfera, Sant Francesc d’Assís ha nomena 2 (0,08) elements, entre ells el 

Torrent de Pareis, en canvi el CEIP Jaume Vidal i Alcover no té cap element referent a la 

hidrosfera.  

Pel que fa al relleu geogràfic, Sant Francesc d’Assís, amb 9 (0,39) elements nomenats 

indica més varietat de puigs, serres i comarques, en canvi el CEIP Jaume Vidal i Alcover, 

amb 4 (0,14) elements nomenats només fa referència a les comarques i un puig.  

Quant a la modalitat litoral cada escola es centra més en un element:  

- Cales: el CEIP Jaume Vidal i Alcover  nomena 12 (0,4) i Sant Francesc d’Assís 

6 (0,26) 

- Caps: el CEIP Jaume Vidal i Alcover nomena 0 i Sant Francesc d’Assís 1 

(0,04) 

- Illes/ illots: el CEIP Jaume Vidal i Alcover només nomena 5 (0,18) (les illes 

principals que formen les Illes Balears) i Sant Francesc d’Assís nomena un 

conjunt de 8 (0,34) elements amb les illes com Cabrera i Dragonera i diferents 

illots de Menorca 

També cal remarcar que els alumnes de Sant Francesc d’Assís s’han centrat més en 

elements més quotidians que no són classificables en elements estructurals, com per 

exemple aeroports, indrets que han visitat, noms de rutes de muntanya, o llocs que visiten 

freqüentment. Aquests elements estan indicats com a Altres.  

 

Per altra banda analitzarem la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic de les dues 

escoles, especificant la puntuació de cada element estructural. Per fer-ho he tengut en 

compte les puntuacions donades a les graelles. Per calcular la qualitat cartogràfica he 

tengut en compte la puntuació de 2, 1 i 0, depenent si està anomenat i ben ubicat, o 

simplement nomenat (Annexos 1 i 2). En canvi per calcular el coneixement geogràfic he 

tengut en compte la puntuació d’1 i 0, ja que no m’interessa si ho saben situar, només si 

coneixen els indrets que nomenen (Annexos 3 i 4). De la mateixa manera que a les taules 

anteriors, treure la mitjana a partir dels valors absoluts dividits pel nombre d’alumnes de 

cada escola.  
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Taula 3: Comparació de la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic.  

 Qualitat Cartogràfica Coneixement Geogràfic 

 CEIP Jaume 

Vidal i 

Alcover 

Sant Francesc 

d’Assís 

CEIP Jaume 

Vidal i Alcover 

Sant Francesc 

d’Assís 

Nuclis de 

població 

448 16,59 236 10,26 356 13,18 142 6,17 

Hidrosfera 0 0 38 1,65 0 0 19 0,82 

Relleu 

geogràfic 

16 0,59 115 5 10 0,37 63 2,73 

Modalitat 

litoral 

177 6,55 196 8,52 107 3,96 105 4,56 

Altres 21 0,77 39 1,69 19 0,70 27 1,17 

TOTAL 662 24,5 624 27,12 492 18,21 356 15,45 

Font: Elaboració pròpia 

Com ja s’ha mostrat abans, els alumnes de Sant Francesc d’Assís mostren més qualitat 

cartogràfica que els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover, sobretot hi ha prou 

diferència en els resultats del relleu geogràfic, amb una diferència de 4,41 punts, en els 

resultats de la hidrosfera amb una diferència d’1,65 punts, als resultats de Modalitat 

litoral, amb una diferència d’1,97 punts, i als resultats d’altres indrets, amb una diferència 

de 0,92. En canvi els resultats dels nuclis de població mostren el contrari, amb una 

diferència de 6,33, els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover mostren major qualitat 

cartogràfica.  

Per altra banda, els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover mostren un major 

coneixement geogràfic. Tot i que en els resultats de la hidrosfera (amb una diferència de 

0,82), del relleu geogràfic (amb una diferència de 2,36), i dels altres indrets (amb una 

diferència de 0,47) mostrin uns productes menors en comparació a Sant Francesc d’Assís, 

quan ens fixem en els nuclis de població és on trobam que els resultats disten més, amb 

una diferència de 7,01, a més, als resultats de la modalitat litoral també tenen millors 

resultats, amb una diferència de 0,6. Aquests dos darrers aspectes és el que fa que la seva 

mitjana de coneixement geogràfic sigui més alta.  
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Mapa model:  

A partir dels 50 mapes fets pels alumnes, he seleccionat aquells enclaus que han estat 

més puntuats segons les graelles dels Annexos 1 i 2. A partir d’aquests elements he 

creat un mapa model per a cada escola. Per tant aquests mapes representaran la visió 

dels infants pel que fa a la seva qualitat cartogràfica.  

He considerat com a elements més puntuats, aquells que la seva puntuació oscil·la entre 

els 40 i els 15 punts, ja que a partir del 15 els resultats eren molt baixos i em va parèixer 

insignificant.  

A més d’especificar quins són els elements més puntuats, m’agradaria especificar 

quantes persones l’han nomenat exactament. És a dir, especificaré el coneixement 

geogràfic dels indrets més puntuats.  

Taula 4: Llocs més nomenats al CEIP Jaume Vidal i Alcover  

 Segons la qualitat 

cartogràfica 

(Quantitat de puntuació) 

Segons el coneixement 

geogràfic 

(Quantitat de persones) 

Palma   40 26 

Manacor   39 26 

Eivissa  38 21 

Menorca   37 21 

Mallorca  33 18 

Formentera 24 13 

Ciutadella   20 14 

Sineu  20 13 

Alcúdia  18 15 

Felanitx  17 15 

Inca  17 14 

Maria de la Salut  16 12 

Portocristo  16 14 

Maó  15 10 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 1: Mapa model CEIP Jaume Vidal i Alcover 

Font: Elaboració pròpia  

 

Taula 5: Enclaus més nomenats a Sant Francesc d’Assís.  

 Segons la qualitat 

cartogràfica 

(Quantitat de puntuació) 

Segons el coneixement 

geogràfic 

(Quantitat de persones) 

Palma  39 22 

Eivissa  39 21 

Formentera 37 21 

Mar Mediterrània  36 18 

Serra de Tramuntana  36 18 

Mallorca  34 17 

Menorca   34 17 

Ciutadella  33 18 

Maó   32 17 

Manacor  30 20 
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Puig Monte Toro  18 9 

Cabrera  18 10 

Dragonera  17 9 

Puig Major  16 9 

Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 2: Mapa model Sant Francesc d’Assís  

Font: Elaboració pròpia 

Es pot observar una clara diferència quant a nuclis de població entre els dos mapes model. 

Els alumnes del CEIP Jaume Vidal i Alcover en fan molt més èmfasi que els alumnes de 

Sant Francesc d’Assís que tenen unes altres preferències locacionals.  

És curiós que tot i haver nomenat els elements més propers a la seva localitat, aquests no 

hagin estat els més nomenats. També és curiós que, en els dos casos, el municipi més 

nomenat hagi estat Palma i no Manacor, que és la residència dels alumnes. I que en el cas 
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de Sant Francesc d’Assís hagi estat més puntuatda Ciutadella i Maó que no el seu propi 

municipi, Manacor.  

D’entre els elements més puntuats, cal remarcar que hi ha hagut coincidència entre les 

dues escoles. Els elements que es repeteixen són: Palma, Manacor, Menorca, Mallorca, 

Ciutadella i Maó. 

 

Estudis dels pares:  

La darrera anàlisi que he volgut fer, a partir dels Annexos 1 i 2, ha estat veure com influeix 

el grau de percepció de la geografia balear en cada infant depenent del nivell d’estudis 

dels seus pares.  

Segons Díaz (2003) la condició educativa atribuïda a la família, pren cada vegada més 

importància el paper dels progenitors en el progrés i desenvolupament educatiu dels seus 

fills.  

Diaz (2003) ens conta segons Marchesi i Martín (2002) que els alumnes de classe alta 

presenten un millor ús d’estratègies metacognitives que els de classe social baixa. La 

influència de la classe social està intervinguda pel nivell cultural que, a la vegada, 

determina les expectatives, valors i actituds de la família respecte a l’educació, és a dir, 

la motivació d’èxit depèn més del nivell cultural dels pares que del seu nivell d’ingressos.  

Segons Castejón i Pérez (1998) troben que la percepció de suport familiar per part del fill 

incideix directament en el rendiment, mentre que el nivell d’estudis de la mare ho fa 

directament.   

Com he explicat abans, he classificat els estudis en diferents nivells: des de l’1, el nivell 

més baix, al 3, el nivell més alt. Els que estan classificats com a 0 són els que no varen 

contestar aquesta pregunta.  
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Taula 6: Estudis dels pares Sant Francesc d’Assís

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 7: Estudi dels pares CEIP Jaume Vidal i Alcover 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Podem observar que el nivell d’estudis dels pares influeix notòriament en el grau 

d’assoliment dels seus infants. Aquesta mitjana va des dels pares que tenen estudis bàsics 

amb un 18,7 en el cas de Sant Francesc, i amb un 12,5 en el cas del CEIP Jaume Vidal i 

Alcover, fins als pares que tenen estudis superiors amb, aproximadament, una mitjana de 

30 a les dues escoles.  
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CONCLUSIONS 

Les respostes gràfiques dels alumnes permeten extreure conclusions sobre els 

coneixements geogràfics del seu entorn.  

 

Els infants de Sant Francesc d’Assís mostren una millor mitjana de qualitat cartogràfica 

que els del CEIP Jaume Vidal i Alcover, en canvi aquests, mostren una millor mitjana en 

coneixements geogràfics que  els infants de Sant Francesc d’Assís.  

 

En general, a les dues escoles, tenen més coneixement sobre la seva illa, Mallorca, que 

sobre les altres. De fet, el coneixement general és progressiu, l’illa que més ítems 

nomenen és Mallorca, després Menorca, després Eivissa i per últim Formentera, la qual 

tan sols es nomena un ítem.  

 

A més, respecte a la seva illa, es nomenen més ítems propers al seu entorn, tot i que no 

són els més puntuats. Al centre CEIP Jaume Vidal i Alcover es nomenen 32 ítems propers 

a Manacor, mentre que al centre Sant Francesc d’Assís es nomenen 22 ítems propers.  

 

Referent als elements estructurals podem assenyalar que els nuclis de població destaquen 

enfront de les altres. L’element estructural de la hidrosfera ha estat un dels més fluixos, 

ja que sols han esmentat la Mar Mediterrània, i sols una persona va esmentar el Torrent 

de Pareis. Pel que fa al relleu, també hi ha hagut pocs ítems nomenats, majoritàriament 

s’ha nomenat amb més freqüència la Serra de Tramuntana, que no pas la de Llevant, i a 

l’escola de Sant Francesc d’Assís han fet referència a algun puig de Mallorca i Menorca, 

i a les comarques de l’illa. En darrer terme la modalitat litoral ha estat un punt fort, ja que 

l’entorn proper dels infants es troba a la zona costanera i, en general, han nomenat les 

cales que més freqüenten.  

 

Els elements estructurals que inclouria el mapa model dels alumnes de les dues escoles 

serien: Mar Mediterrània, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera, Dragonera, 

Serra de Tramuntana, Palma, Manacor, Felanitx, Sineu, Alcúdia, Maria de la Salut, Puig 

Major, Ciutadella, Maó i Puig Monte Toro.  
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També podem afirmar que els estudis dels pares influencien notòriament als resultats 

acadèmics dels infants. Com més estudis tenen els pares, més positius són els resultats 

dels seus infants.  

 

A partir dels resultats i de la informació dels mapes mentals dels alumnes podem dir que, 

en general, el lloc de residència i les experiències viscudes dels infants ha influït en els 

resultats dels mapes, ja que la majoria mostren una visió de la realitat més propera a ells. 

Encara que hem pogut observar algun cas que ja comença a tenir una visió més àmplia de 

l’espai que l’envolta, ja que han demostrat que coneixen altres elements estructurals de 

les Illes Balears, tot i que no els saben ubicar o tenen una visió distorsionada sobre l’espai.  

 

És per això que podem dir que els mapes mentals són una eina de diagnòstic, ens és útil 

als metres per analitzar socialment a l’infant i detectar possibles intervencions a l’infant. 

Ens dóna informació de tota classe, tant de com percep la societat un infant, quins 

elements percep abans, a quins els hi dóna més importància, etc.  

 

Per concloure la comparació de les dues escoles he volgut fer aquesta taula a mode de 

visualitzar millor les diferències entre cada una. Indicaré el resultat a partir dels valors 

absoluts entre el nombre d’infants de cada escola.  

 

Taula 8: Conclusió dels resultats.  

 CEIP Jaume Vidal i 

Alcover 

Sant Francesc d’Assís 

Llocs nomenats propers a 

Manacor 
1,18 0,95 

Mitjana de qualitat 

cartogràfica  
24,51 27,13 

Mitjana de coneixement 

geogràfic 
18,03 15,47 

SEGONS EL NOMBRE D’ENCLAUS NOMENATS 

Elements estructurals 

nombrats 
3,25 3,6 
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Nuclis de població 

nomenats a Mallorca 
2,07 1,34 

Nuclis de població 

nomenats a Menorca 
0,18 0,26 

Nuclis de població 

nomenats a Eivissa 
0,07 0,08 

Nuclis de població 

nomenats a Formentera 
0 0,04 

Enclaus nomenats de la 

Hidrosfera 
0 0,08 

Enclaus nomenats del 

Relleu Geogràfic 
0,14 0,39 

Cales nomenades a la 

Modalitat litoral 
0,4 0,26 

Caps nomenats a la 

Modalitat litoral  
0 0,04 

Illes / illots nomenats a la 

Modalitat litoral  
0,18 0,34 

Altres indrets nomenats 0,14 0,73 

TOTAL  2 8 

SEGONS LA QUALITAT CARTOGRÀFICA  

Qualitat cartogràfica dels 

Nuclis de Població  
16,59 10,26 

Qualitat cartogràfica de la 

Hidrosfera 
0 1,65 

Qualitat cartogràfica del 

Relleu Geogràfic 
0,59 5 

Qualitat cartogràfica de la 

Modalitat Litoral 
6,55 8,52 

Qualitat cartogràfica 

d’altres enclaus 
0,77 1,69 

TOTAL  1 4 

SEGONS EL CONEIXEMENT GEOGRÀFIC 
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Coneixements geogràfics 

dels Nuclis de Població  
13,18 6,17 

Coneixements geogràfics 

de la Hidrosfera 
0 0,82 

Coneixements geogràfics 

del Relleu Geogràfic 
0,37 2,73 

Coneixements geogràfics 

de la Modalitat Litoral  
3,96 4,56 

Coneixement geogràfic 

d’altres enclaus  
0,7 1,17 

TOTAL 1 4 

Font: Elaboració pròpia  

 

Per tant, responent a la pregunta inicial de quines són les diferències entre els 

coneixements geogràfics de cada escola, podem dir que totes dues mostren un resultat 

semblant, tot i que Sant Francesc d’Assís, en alguns ítems la diferència de resultats és 

més positiva que els del CEIP Jaume Vidal i Alcover.  

 

D’altra banda, responent a l’altra pregunta de si la introducció dels mapes conceptuals 

com a mètode de representació del coneixement que els estudiants adquireixen, podem 

dir que no sempre garanteix l’eficiència en el procés d’aprenentatge, ja que cada alumne 

parteix d’un nivell diferent d’abstracció i molts presenten un grau elevat de distorsió de 

la realitat. Per treballar a partir d’aquesta metodologia s’hauria de començar a treballar 

fent propostes didàctques amb un enfocament progressiu d’aula, centre, escola, illa, país, 

continent... És a dir, primer l’alumne ha de saber on viu, conèixer els carrers que el duen 

als llocs on ell va freqüentment, com el parc, l’escola, la botiga, el metge, etc.; després ha 

de conèixer els pobles que té a la vora, i si és possible visitar-los; i més endavant anirà 

coneixent els diferents indrets que formen la seva illa. D’aquesta manera aniríem avançant 

en els coneixements de la geografia a partir de la realitat més propera a l’alumne.  
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ANNEXOS  

Annex 1: Graella de resultats segons la qualitat cartogràfica del CEIP Joan Vidal i 

Alcover  

Taula 9: Qualitat cartogràfica de CEIP Joan Vidal i Alcover  
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Font: Elaboració pròpia 
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Annex 2: Graella de resultats segons la qualitat cartogràfica de Sant Francesc 

d’Assís  

Taula 10: Qualitat cartogràfica de Sant Francesc d’Assís 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Anàlisi dels resultats de les dues escoles:  

Font: Elaboració pròpia 
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Annex 3: Graella de la coneixement geogràfic del CEIP Joan Vidal i Alcover  

  

Annex 4: Graella del coneixement geogràfic de Sant Francesc d’Assís 
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Annex 4: Graella de la coneixement geogràfic del Sant Francesc d’Assís 
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Annex 5: Mapes mentals escola CEIP Jaume Vidal i Alcover 
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Annex 6: Mapes model Sant Francesc d’Assís 
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