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Resum 

 

Dins aquesta proposta didàctica s’ha recopilat informació a través de diferents font, per 

poder ampliar el coneixement sobre el primer nucli urbà d’Algaida, Castellitx. A més, a 

partir de la realització de la ruta proposada, es volen introduir conceptes relacionats amb 

la vegetació de dita zona. D’aquesta manera es plantegen unes activitats per treballar els 

nous conceptes, dissenyades de manera que els semblin familiars i properes. A part 

d’això, es treballarà la conscienciació ambiental, fet que es creu molt important dins les 

noves societats. 

 

Introducció 

 

No hi ha cap dubte que els forjadors de l’espai, 

gairebé tal i com s’han conegut fins fa 

aproximadament uns vint – i – cinc anys, varen 

ser els musulmans. De fet, els hi deuen fins i tot 

el nom, Algaida, que en àrab, significa “el 

bosc”. Algaida, en aquell moment encara no era 

un poble, sinó dues alqueries que ocupaven el 

lloc que avui ocupa el nucli urbà i els seus 

voltants. Allò que coneixen com a terme 

d’Algaida no existia. L’illa estava segmentada 

en 13 divisions administratives i Algaida estava 

dins el “terme de Muntuy”. Cada terme 

disposava d’un castell, el seu estava al cim del 

puig de Randa. Els musulmans que visqueren a la zona d’Algaida foren els vertaders 

forjadors del paisatge rural algaidí. L’actual terme d’Algaida degué comptar amb una 

comunitat important de musulmans que visqueren dispersos per tot el terme. El tipus 

d’explotació que organitzaren a Mallorca foren les alqueries i els rafals. Els musulmans 

eren grans enginyers hidràulics i dedicaren especial atenció a aquesta activitat a les 

zones on habitaren. Varen crear el Qanawat, un sistema de captació d’aigua que feren 

servir amb més destresa. També s’ha de considerar a part del Qanawat, altres elements 
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com el torrent i els molins d’aigua. Algaida és el municipi del Pla de Mallorca amb més 

densitat de Qanawat i això es deu a la poca fondària de captació d’aigües a la zona del 

massís de Randa. Algaida compta amb el Qanawat més llarg de Mallorca, el de Son 

Reus de Randa, amb 299,89 m de recorregut subterrani. 

A partir de la Conquesta de Mallorca, els musulmans que habitaven la zona d’Algaida 

hagueren d’abandonar les seves terres. Al terme d’Algaida, els nous pobladors 

edificaren, tot seguit, una església. El 1249, a la bul·la del papa Innocenci IV, apareix 

citada l’església de Castellitx, avui una de les tres esglésies de repoblació que es 

conserven a Mallorca. A partir d’aquí, Algaida fou el nucli principal de la població. 

Durant aquesta recerca, no poden deixar de costat el motiu d’aquest treball, la vegetació. 

Per poder definir la paraula vegetació pot arribar a ser complicat, encara que la gent 

pensi que no. La definició de vegetació d’un diccionari senzill : és el conjunt de plantes 

que viuen en una àrea determinada. Però el concepte vegetació no és tan simple. 

Efectivament, les plantes que formen la vegetació d’un territori tenen les seves 

limitacions i les seves necessitats. El parasitisme, la competència, les simbiosis, les 

possibles variacions del medi ecològic, la situació geogràfica i altres aspectes intervenen 

activament sobre cadascun dels altres elements del conjunt. És de gran importància 

poder descriure la vegetació pel seu aspecte, valorar-la qualitativament i 

quantitativament i poder-la diferenciar pel seu aspecte fisiognòmic primer i per 

l’estructura i composició florística després. A partir d’aquí seran capaços de reconèixer 

les diverses comunitats existents en un territori i, en definitiva, sabran valorar 

significativament la riquesa biològica que atresora. Cal recordar la importància de la 

vegetació: 

• Constitueix un element assimilador bàsic de l’energia solar. 

• Produeix oxigen i fixa diòxid de carboni. 

• Forma part d’un element estètic més de la natura. 

• Estabilitza els pendents i retarda l’erosió. 
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Justificació 

 

El treball realitzat és un recull d’informació sobre les diferents plantes que tenim al 

Poble d’Algaida partint cap a Castellitx. 

El treball consta de dues parts ben diferenciades: 

 

1. La primera part és una ruta cercant les diferents plantes que trobem en el camí 

anant cap a la pau per les dreceres. 

2. La segona part és una sèrie de proposta d’activitats didàctiques pels nins de 

primària 

 

S’ha volgut fer aquest treball per diferents motius, principalment perquè els alumnes de 

l’escola d’Algaida quan estudiïn les plantes, què és una garriga, un bosc o fins i tot un 

torrent, que són elements que trobarem durant la ruta, puguin saber què són i què és tot 

allò que ens envolta al nostre poble. A més, trobo que és un tema molt interessant dins 

la Biologia i per això he volgut realitzar aquesta recerca. 

 

Objectius 

 

• Descobrir les diferents plantes que tenim al terme d’Algaida. 

• Experimentar i classificar les diferents plantes d’Algaida. 

• Apreciar i respectar el medi ambient. 

• Connectar amb el medi ambient i el seu ecosistema. 

• Relacionar la part teòrica de les aules amb activitats motivadores com a una 

sortida de camp. 

• Importància de la netedat dels boscs i torrents. 

• Conèixer la història d’Algaida / Castellitx i com és va formar. 
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Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

 

La metodologia utilitzada per aquest treball és una metodologia d’investigació de camp.  

El que es farà, serà a partir de llibres de la biblioteca d’Algaida i articles virtuals poder 

obtenir informació suficient per poder fer aquesta investigació. A més, es va visitar la 

zona prèviament, s’han documentat amb fotografies de les diferents plantes que hi han 

trobat i a partir d’aquí s’ha establert una clau dicotòmica i s’ha creat les diferents 

propostes d’activitat pels alumnes d’Educació Primària.  

D’aquesta manera, és més fàcil explicar i sobretot que puguin entendre els nins uns 

conceptes si abans els han viscut o experimentat en primera persona. 

Aquesta guia va dirigida per alumnes de segon cicle, concretament a 6è de primària. 

 

Estructura i desenvolupament dels continguts 

 

 

Primera part 

 

 
 

 

 

 

Aquí tenim la ruta amb les aturades que hem anat fent. 
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Primera aturada: 

 

La ruta comença devora el cementiri d’Algaida que a part, serà la nostra primera aturada 

per començar les observacions. Aquí ja podran observar la primera planta. 

 

 • Nom: Capellets de Teulada 

• Nom Científic: Umbiculus sp. 

• Època de floració: Abril – Juliol 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera, 

Cabrera i Dragonera 

• Hàbitats: Escletxes de roques, 

parets 

• Característiques: Aquesta és una 

planta habitual de les parets i 

escletxes rocoses, pot viure a llocs 

amb molt poca terra i per tant amb 

poca aigua. Les fulles i tiges tenen 

una consistència carnosa, les fulles 

són arrodonides i sovint tenen el 

pecíol que surt de la part central de 

la fulla. La inflorescència és recta i 

està coberta de flors a la meitat 

superior. Les flors es mantenen en 

posició més o menys horitzontal. 

 

Segona aturada: 

 

Els sòls, en conseqüència, també presenten trets comuns ( Zinke, 1973; Bradbury, 

1977 ). 

Els pinars són molt freqüents a les Illes Balears. Els trobaran a totes les illes i 

pràcticament a tot arreu, però prefereixen llocs més secs i, sobre tot, més assolellats que 
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els alzinars. Els boscos de pins són molt més lluminosos que els alzinars, perquè la llum 

no és filtrada tan intensament per les capçades d’aquests arbres. Per això el sotabosc sol 

ser molt més dens i ric. Molt sovint podran diferenciar perfectament un estrat arbustiu 

de no més de dos metres d’alçària, i l’estrat arbori que es troba entre els vuit i quinze 

metres. Freqüentment en el sotabosc trobaran moltes estepes, xiprell, romaní, botja de 

cuques, garlanda, gatosa, etc. És a dir: arbusts de fulla petita i moltes vegades amb 

reïnes, aromes, pilositats; són plantes amb més o menys grandària i amb colors vius. 

Són les espècies típicament mediterrànies adaptades a la sequera de l’estiu i que són 

pol·linitzades per abelles. Als pinars més vells també podran trobar altres arbusts de 

mida més gran com són el ginebró, el coscoll i la savina, juntament amb la mata i 

l’aladern. 

Els pins no podran viure bé si no reben la il·luminació directa del sol. Per aquesta raó, 

quan sota els pins hi ha un sotabosc d’alzines, la llum és filtrada i no arriba amb prou 

intensitat fins el terra, llavors el creixement dels pins joves és inhibit. Passat un temps, 

el pinar acabarà substituït per un alzinar. Aquest procés de substitució d’un tipus de 

bosc per un altre s’està produint a molts de llocs de la Serra de Tramuntana. 

Els pinars tenen un alt risc d’incendi, tant per la seva estructura com pel tipus de plantes 

que es troben al seu sotabosc. Durant l’estiu tots patim els desastres dels incendis 

forestals. Hi ha gent que creu que els pinars s’han de “netejar” de la “brutor”, és a dir, 

treure el sotabosc, per tal de reduir el perill d’incendi. Això és un tòpic que mereix una 

reflexió:  

El bosc no són només els arbres. Ningú no diria que un camp de pins és un bosc, sinó un 

cultiu d’arbres. Li falta tota la complexitat, la riquesa d’espècies arbustives pròpies del 

bosc mediterrani. Li falta tota la fauna lligada a aquests sotabosc i faltarà també la terra 

que es perdrà a l’incrementar-se l’erosió. 

 

Tercera aturada: 

 

A les Balears podran trobar diferents plantes endèmiques. Les plantes endèmiques són 

aquells tàxons propis i autòctons d’un lloc concret. 

PAWLOSWSKI (1970) afirma que el factor principal de la riquesa d'endemismes en 

una flora és l’edat que aquesta té. És a dir, que l'endemisme passiu, principalment, però 
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també l'endemisme actiu van directament associats als factors històrics. Mallorca, és 

l’illa de les Balears que més endemismes té, ja que és més extensa i amb més diversitat 

d'habitats i fa que hi hagi una flora més rica i un nombre més elevat d'endemismes. La 

flora actual de les Balears consta d’unes 1500 espècies.  

Entre aquestes 1500 espècies hi trobaran els endemismes, per exemple: 

 

• Biscutella ebusitana ( Eivissa i Formentera ) 

• Digitalis minor ( Mallorca, Menora i Cabrera ) 

• Ononis crispa ( Menorca i Cabrera ) 

 

Aquestes són plantes endèmiques de les Illes Balears, però ara veuran una sèrie de 

plantes que no són endèmiques, i que es troben a Algaida. 

 

 • Nom: Romaní 

• Nom científic: Rosmarinus officinalis 

• Època de floració: Gener - Desembre 

• Distribució per Illes: Mallorca, Menorca, 

Eivissa, Formentera i Cabrera 

• Hàbitats: Platges i dunes, pinars i 

garrigues, brolles de muntanyes 

• Característiques: El romaní és una de les 

plantes mediterrànies més conegudes per 

la tradició dels seus usos culinaris i 

medicinals. Les fulles són lineals, dures i 

amb l'anvers blanquinós perquè està 

cobert per pilositat. Les flors blaves amb 

dos llavis ben marcats són molt 

característiques. Pot florir tot l'any, però a 

la natura sol tenir una floració de tardor i 

una altre al principi de la primavera. 

Basta ensumar-la per reconèixer-la. 
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 • Nom: Estepa blanca 

• Nom científic: Cistus albidus 

• Època de floració: Abril - Juny 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Pinars i Garrigues 

• Característiques: L'estepa blanca té 

les flors roses, però les fulles són 

d'un verd molt clar. 

 

 

 

 • Nom: Xiprell 

• Nom científic: Erica multiflora 

• Època de floració: Agost - Gener 

• Distribució per Illes:  Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Pinar i Garrigues 

• Característiques: El xipell és un 

component freqüentíssim dels 

nostres pinars. La seves flors 

rosades, totes agrupades a la part 

final de les branques, i que s'obren 

a la tardor l'identifiquen amb 

seguretat. Com tots els brucs té les 

fulles petites agrupades per tres. 
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 • Nom: Botja d’escombres 

• Nom científic: Dorycnium 

pentaphyllum 

• Època de floració: Maig - Agost 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Platges i dunes, pinars i 

garrigues 

• Característiques: Arbust de port 

arrodonit, però de branques 

llargues i primes; el seu nom ve de 

la disposició dels folíols de les 

fulles que semblen cinc fulles 

juntes. Els folíols tenen una forma 

de triangle invertit de color 

grisenc. Les flors són de color 

blanc, molt petites i agrupades a 

l'extrem d'un peduncle més llarg 

que les fulles. 

 

 

 • Nom: Llampuga 

• Nom científic: Rhamnus alaternus 

• Època de floració: Febrer - Maig 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menora i Eivissa 

• Hàbitats: Alzinars, pinars i 

garrigues 

• Característiques: Arbust que pot 

arribar a fer-se un petit arbre, té les 
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fulles ovalades, lluents, amb 

petites dents al marge. 

 

 

 • Nom: Mata 

• Nom científic: Pistacia lentiscus 

• Època de floració: Març - Maig 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menora, Eivissa, Formentera, 

Cabrera i Dragonera 

• Hàbitats: Muntanyes, pinars i 

garrigues 

• Característiques: La mata és un 

arbust que pot arribar a fer-se un 

arbret; és molt abundant a les 

garrigues i sotoboscs dels pinars i 

alzinars. Són molt característiques 

les fulles compostes amb folíols 

coriacis, així com l'aroma resinós 

que fa tota la planta. 

 

 

  

• Nom: Càrritx 

• Nom científic: Ampelodesmos 

mauritanica 

• Època de floració: Abril - Juny 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa i Cabrera 

• Hàbitats: Bosc i garriga 

• Característiques: El càrritx forma 
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el típic paisatge sabanoide de les 

nostres muntanyes, s'ha estès 

moltíssim afavorida pels incendis 

que provoquen els pastors per 

generar pastures per les ovelles. Es 

tracta d'una gramínia de grans 

dimensions de fulles aspres al tacte 

que poden arribar a tallar la pell de 

les mans si l'agafam sense cura. 

 

 

 • Nom: Albo o Porrassa 

• Nom científic: Asphodelus 

microcarpus 

• Època de floració: Febrer - Juny 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera, 

Cabrera i Dragonera 

• Hàbitats: Muntanyes, camps de 

conreus, pinars i garrigues 

• Característiques: Els albons 

creixen per tot menys als terreny 

llaurats; als marges dels camps i a 

les garrigues poden formar catifes 

de milers d'individus.  
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 • Nom: Botja de cuques 

• Nom científic: Anthyllis cytisoides 

• Època de floració: Maig - Agost 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Eivissa, Formentera i Dragonera 

• Hàbitats: Pinars i garrigues 

• Característiques: Arbust de color 

grisenc amb fulles que tenen un 

folíol allargat i ovalat bastant més 

gran que els altres. Forma una 

inconfusible inflorescència amb 

aspecte de llarga espiga de flors 

grogues. 

 

 • Nom: Xuclamel 

• Nom científic: Gladiolus illyricus 

• Època de floració: Març - Juny 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Pinars i garrigues 

• Característiques: Aquest gladiol 

viu a les garrigues, és el més petit 

de tots, amb fulles bastant estretes 

i flors de color purpurina, bastant 

més fosques que les altres espècies 

d'aquest gènere. 
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• Nom: Fenàs, Llistó 

• Nom científic: Brachypodium 

retusum 

• Època de floració:  Maig - Agost 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Pinars i garrigues 

• Característiques: El llistó pot fer 

una mena de catifes de fulles 

verdes i seques per davall de les 

mates i arbusts de les garrigues i 

pinars. Es caracteritza per la 

disposició dística de les fulles (en 

angle recte i a banda i banda de les 

tiges) 

 

 • Nom: Mosques vermelles 

• Nom científic: Ophrys 

tenthredinifera 

• Època de floració: Febrer - Maig 

• Distribució per Illes:  Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera 

• Hàbitats: Pinars i garrigues 

• Característiques: Aquesta orquídia 

té els sèpals de color rosat que 

contrasta amb el label exterior de 

color groc i de forma trapezoïdal, 

aquest label està escotat, i al escot 
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té una petita protuberància que 

s'alça. Floreix des de l'hivern i 

durant la primavera. 

 

 

 • Nom: Fràngula 

• Nom científic: Phillyrea 

angustifolia 

• Època de floració: Març - Maig 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca, Eivissa, Formentera i 

Cabrera. 

• Hàbitats: Pinars i garrigues 

• Característiques: Arbust petit, molt 

ramificat amb les fulles molt 

estretes i allargades amb forma de 

punta de llança, les fulles són 

escleròfiles i tenen el marge 

sencer.  

 

 • Nom: Roser de pastor 

• Nom científic: Rosa sempervirens  

• Època de floració: Maig - Juliol 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menora, Eivissa i Formentera 

• Hàbitats: Alzinars i camps de 

conreu 

• Característiques: Arbust de tiges 

trepadores de 6 m d'alt o més. Les 

fulles tenen 3-5 folíols coriacis, 

dentats i molt lluents. La flor, de 
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color blanc, es caracteritza per 

tenir els estils soldats en forma de 

columna. Els sèpals, enters o 

lobulats, amb glàndules al marge o 

al revers, estan dirigits cap a fora i 

avall, i cauen abans de que la 

úrnula maduri. La úrnula és 

ovoide- subglobulosa de color 

vermell. 

 

 

 

 

 

• Nom: Plàtan 

• Nom científic: Platanus hispanica 

• Època de floració: Març - Abril 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menora, Eivissa i Formentera 

• Hàbitats: Torrents 

• Característiques: Arbre caducifoli 

de gran alçada amb l'escorça llisa 

que es desprèn a plaques de color 

groguenques. Fulles alternes amb 

3-8 lòbuls triangulars, enters o 

amb petites dents, no molt 

profundes. 
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 • Nom: Canya 

• Nom científic: Arundo donax 

• Època de floració: Setembre - 

Octubre 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menora, Eivissa i Formentera 

• Hàbitats: Camps de conreu i llocs 

humits no salins 

• Característiques: Les canyes són 

originàries d'Àsia però s'han 

incorporat a la nostra flora com 

una planta més; sol trobar-se a 

llocs humits més o menys 

humanitzats.  

 

 

 • Nom: Viola de bruixa 

• Nom científic:  Vinca difformis 

• Època de floració: Tot l’any 

• Distribució per Illes: Mallorca, 

Menorca i Eivissa 

• Hàbitats: Bardisses 

• Característiques: La vincapervinca 

s'estén per terra amb llargues 

branques cobertes per fulles 

arrodonides, lluents, i oposades. 

Les flors són d'un color blau suau, 

de vegades poden semblar 

blanques, tenen un llarg tub que 

s'obre en cinc lòbuls una mica 

asimètrics, que recorden una mica 
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la imatge d'una hèlix. Floreix 

durant l'hivern i primavera. 

 

 

4t aturada: 

 

Quan arribin al final, trobaran un torrent que neix a Randa i baixa fins arribar a Pina. Els 

torrents, síquies, etc. Són conduccions, naturals i artificials, encarregades de canalitzar 

els sobrants d’aigua de pluja quan aquesta és excessiva. Quan plou, l’aigua drena cap als 

comellars resseguint la topografia i configurant la xarxa hidrogràfica. Històricament, a 

Mallorca hi ha pobles en perill de sofrir revingudes importants, com per exemple: 

Campos, Sa Pobla, Manacor, Palma, Sant Llorenç, etc. En canvi, a Algaida no hi passa 

cap torrent important, però existeixen tres torrents: 

 

• Torrent de Pina: neix a Randa i connecta amb el Torrent de muró i desemboca a 

l’Albufera. 

• Torrent de Son Capellà: neix a la Serra de Galdent, al sud d’Algaida i passa per 

tot l’oest. Canvia de topònim al Prat de Sant Jordi i passa a anomenar-se Torrent 

de sa Síquia. 

• Torrent de Randa: drena els tàlvegs del massís de Randa i es dirigeix cap a 

Llucmajor, per desembocar al Salobrar de Campos. 

 

En el que es situen, és el Torrent de Pina i també és el més important. 
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Torrent de Pina 

 

El torrent de Pina neix al vessant nord del massís de Randa, en una àrea compresa per 

les possessions d’Alcoraia, Pola i dels puigs de Castellitx.  

Les aigües drenen cap a les terres argiloses de Son Trobat, Son Coll, Son Mesquida, etc. 

A causa de la baixa permeabilitat són zones fàcilment inundables i són la zona del 

nostre municipi que més negaments ha patit. Per aquest motiu, es feren una sèrie 

d’obres hidràuliques per facilitar aquest drenatge: síquies, sínies, albellons, 

canalitzacions al llit del torrent, etc. Així, als baixos de Pina hi arribà a haver 59 sínies i 

100 pous ( Servera; Oliver, 1997 ).  

Tots els albellons i síquies d’aquesta àrea es converteixen en un sol canal a l’altura del 

pollar des puig Moltó, on comença a anomenar-se Torrent de Pina.  

El torrent de Son Mallol és la segona branca destacables del Torrent de Pina. A la 

vegada, el torrent de Son Mallol està format per dos braços d’aigua: el del torrent de 

Males Herbes i el de Castellitx. El primer, que comença per les terres de Son Sastre, 

passa per Son Reus, sa Mata, Son Trobat i configura una àrea amb un entramat 

d’albellons, síquies i torrentins que es fa difícil de diferenciar. Al segon, el torrent de 

Castellitx hi arriben les aigües de la zona del puig d’en Bord, sa Mata Vell i Son Coll. 

Travessa la carretera de Manacor i canvia de nom segons les terres per on passa. 
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Segona part ( Activitats ) 

 

A continuació hi ha una sèrie d’activitats a desenvolupar amb els nins prèvia, durant i 

després de l’excursió. Les diferents activitats aniran lligades, ja que seguiran un fil 

conductor per a realitzar un projecte final. Aquest projecte serà exposat davant tota la 

classe, amb una cartolina DIN A – 2 on faran una descripció de 2 plantes diferents que 

han trobat. Establiran grups de treball de 4/5 nins i faran feina abans, durant i després de 

l’excursió. Las tasca serà repartida amb diferents etapes: 

 

• Prèvia a l’excursió, 3 activitats 

• Durant l’excursió, 3 activitats 

• Després de l’excursió, 2 activitats ( incloent el projecte final ) 

 

Prèvia 

Activitat 1. Sembrem una llegum 

 

A través d’aquesta activitat podran visualitzar la germinació d’una llegum. La 

germinació és el procés pel qual una llavor surt del període de dormició. Per altra banda 

una vegada la planta hagi crescut podran analitzar les diferents parts que la formen: tija, 

arrel, flor, fulla i fruit. Per executar correctament aquesta activitat han de seguir les 

següents passes:  

 

1. En primer lloc és necessari que el pot on plantarem la llegum estigui ben net. 

2. En segon lloc hem de banyar el cotó perquè estigui humit. 

3. En tercer lloc, col·locarem la llegum a un lateral del pot entre el cotó. 

En pocs dies veuran com comencen a sortir les arrels, però han de tenir en compte que 

no li pot pegar directament la llum solar, sinó el cotó se secarà; han de banyar un poc el 

cotó cada dia perquè no se sequi; la llegum ha d’estar aferrada al costat del pot per 

poder veure el procés de creixement i que no podran esclafar el cotó, sinó col·locar-lo a 

poc a poc i aplanar-lo. 

El material necessari per aquesta activitat serà: 
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• Un pot de vidre transparent 

• Llegums 

• Cotó 

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Veure el procés de germinació 

• Aprendre a tenir cura de les plantes 

Activitat 2. Conscienciació del medi ambient 

 

Durant aquesta activitat es realitzarà la visualització de diferents imatges i vídeos, on 

observaran l’estat de boscs, mars, etc.  

Una vegada la seva visualització realitzarem les següents preguntes a l’alumnat: 

 

• Trobeu que els éssers humans són els culpables d’aquestes coses? 

• Què podríeu fer nosaltres per evitar que passessin aquestes coses? 

• Com podem ajudar a combatre el canvi climàtic? 

• Quina utilitat té reciclar? 

• Proposeu una activitat que es podria dur a terme a l’escola per conscienciar als 

altres alumnes per tenir cura del medi ambient.  

Per realitzar aquesta activitat, primer es farà de manera individual i una vegada que cada 

alumne tingui les seves respostes, utilitzaran la metodologia 1 – 2 – 4  per comparar les 

pròpies preguntes amb les dels nostres companys i compartir els diferents punts de vista 

que hi pugui haver a la classe.  

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Apreciar i respectar el medi ambient. 

• Connectar amb el medi ambient i el seu ecosistema. 
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Activitat 3. Endemismes, torrents i vegetació 

 

Per poder realitzar l’activitat proposada, començaran amb una pluja d’idees. Per altra 

banda, els nins hauran de dur a terme una recerca dels conceptes que els formularem. 

Una vegada hagin trobat la informació demanada, la compartiran amb els seus 

companys.  

Aquests seran els conceptes que hauran de cercar:  

• Torrent 

• Castellitx 

• Algaida 

• Endemismes 

• Bosc 

• Bosc Mediterrani 

• Pinar 

• Garriga 

 

Quan hagin acabat la recerca i comprovat que la informació trobada és correcta, 

passaran a la realització de les següents preguntes: 

 

• Què són els endemismes? En tenim a les Illes Balears? 

• Què són els torrents? Poden desbordar els torrents i crear inundacions? Es pot 

prevenir? 

• Què és Castellitx? I Algaida? 

• Què és un bosc? Què hi apareix en un bosc mediterrani? 

• Què és un pinar? I una garriga? N’hi ha al vostre poble? 

 

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

• Conèixer la història d’Algaida / Castellitx i com és va formar. 

• Apreciar i respectar el medi ambient. 
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Durant: 

 

Activitat 4. Neteja del bosc  

 

La realització d’aquesta activitat es farà al llarg de l’excursió, i consisteix en: duran 

bosses de fems i guants perquè els nins, en parelles, hauran d’anar recollint tot el fems 

que trobin durant la sortida. D’aquesta manera els volem fer veure que els 

esdeveniments que ens mostraven els vídeos vist a classe durant les sessions anteriors, 

ens mostraven una realitat no molt llunyana a nosaltres. Per altra banda , es vol fer veure 

que poden contribuir a tenir cura del nostre ecosistema.  

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Importància de la netedat dels boscs i torrents. 

• Apreciar i respectar el medi ambient. 

 

Activitat 5. Recollida de flors 

 

Aquesta activitat consisteix en fer grups de 4 – 5 nins i fer una recollida de flors 

( aturada 3 ). Entre els nins, faran fotografies de 5 flors que els hi hagin agradat més. 

Aquesta activitat anirà lligada a la següent què és una classificació de les flors que han 

fotografiat els nins. 

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Descobrir les diferents flors que tenim al terme d’Algaida. 

• Experimentar i classificar les diferents flors d’Algaida. 

• Connectar amb el medi ambient i el seu ecosistema. 

• Relacionar la part teòrica de les aules amb activitats motivadores com a una 

sortida de camp. 
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Activitat 6. Classificació de flors 

 

Aquesta activitat consisteix en fer una classificació de les diferents flors que han 

fotografiat els nins. Aprofitant la descripció que faran, podran classificar-les al seu gust 

( color, forma, textura ) i tindran la descripció. 

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Descobrir les diferents flors que tenim al terme d’Algaida. 

• Experimentar i classificar les diferents flors d’Algaida. 

• Connectar amb el medi ambient i el seu ecosistema. 

• Relacionar la part teòrica de les aules amb activitats motivadores com a una 

sortida de camp. 

 

Després 

 

Activitat 7. Investiguem la flor 

 

Per realitzar aquesta activitat serà necessari que cada alumne conti amb una de les fotos 

que varen realitzar a les flors que vàrem trobar durant l’excursió. Cada n d’ells triarà la 

flor que més els hagi cridat l’atenció i hauran de cercar informació sobre ella i analitzar 

les seves característiques principals. Una vegada aconseguida la informació s’hauran 

d’agrupar amb els mateixos grups de la sortida i hauran de compartir la informació 

trobada i debatre sobre les seves característiques per, finalment, classificar-la.  

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Experimentar i classificar les diferents flors d’Algaida. 
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Activitat final. Creació d’un pòster de la sortida 

 

En aquesta activitat proposem als nins que realitzin, per parelles, un pòster. Cada parella 

tindrà la llibertat de presentar-nos la informació de la manera que més els hi agradi, 

l’únic que hauran de tenir en conte és la informació que hauran d’incloure-hi: tota la 

recollida de informació prèvia a la sortida, l’explicada durant la sortida i la treballada 

després de la sortida.  

Com que és una activitat extensa, tindran dues sessions per acabar-la. En cas de no ser 

suficient, podran acabar-la a casa.  

Com a continguts bàsics, el pòster haurà d’incloure els següents punts:  

 

• Bosc i bosc mediterrani 

• Torrent i Torrent de Pina 

• Algaida i Castellitx 

• Flors i Endemismes 

• Investigació de 2 flors 

 

Els objectius plantejats per aquesta activitat: 

 

• Descobrir les diferents flors que tenim al terme d’Algaida. 

• Experimentar i classificar les diferents flors d’Algaida. 

• Apreciar i respectar el medi ambient. 

• Connectar amb el medi ambient i el seu ecosistema. 

• Relacionar la part teòrica de les aules amb activitats motivadores com a una 

sortida de camp. 

• Importància de la netedat dels boscs i torrents. 

• Conèixer la història d’Algaida / Castellitx i com és va formar. 
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Conclusions 

 

 

Primer de tot, cal esmentar que aquesta proposta didàctica no s’ha posat mai en pràctica 

amb alumnes, per tant, les conclusions es faran a partir dels objectius amb els que es va 

dissenyar la proposta.  

 

1. Els alumnes han conegut de primera mà el medi natural d’Algaida.  

2.  S’ha treballat el medi natural des d’un punt de vista geològic, botànic, zoològic 

i d’acció humana.  

3. S’ha fet un reconeixement de les principals plantes del municipi d’Algaida. 

4. S’han analitzat les conseqüències de l’acció humana dins el medi natural.   

5. S’ha treballat el concepte d’endemisme.  

6. S’ha introduït el concepte de sotabosc.  
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