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Resum:  El present treball proposa treballar la història del turisme durant 

la gestació del seu boom als anys seixanta i setanta. El cas que es tractarà 

serà el de la localitat costanera de Peguera (Calvià), ja que té una llarga 

trajectòria lligada al turisme i és un nucli important. 

La proposta es desenvoluparà en forma d’itinerari didàctic a la localitat en 

qüestió, dirigit a alumnes de batxillerat, tractant temes del currículum tant de 

geografia com d’història, acollint així una certa interdisciplinarietat a les ciències 

socials. 

A més dels propis itineraris didàctics, amb material perquè el docent pugui 

tenir la suficient informació i preparació per poder realitzar-los correctament, 

també es plantejaran una sèrie d’activitats dirigides als alumnes per 

complementar els continguts treballats durant l’itinerari. Aquestes activitats es 

realitzaran tant anteriorment a la sortida didàctica com de forma posterior, per 

tal de consolidar els coneixements adquirits durant l’itinerari didàctic. 

 

Paraules clau:  itinerari didàctic, turisme, ciències socials, boom turístic, 

geografia. 
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1. Justificació del tema:  

 

L’elecció d’un tema d’història del turisme a Mallorca per al 

desenvolupament d’aquesta proposta didàctica s’ha fet per una sèrie de raons. 

En primer lloc, per ser un tema de gran actualitat, ja que la importància del 

turisme està molt present a la societat balear. Per tant, sempre resultarà 

atractiu als alumnes tractar uns continguts del currículum que són part de la 

realitat social del territori on viuen. A més, el procés d’evolució del turisme de 

masses és un aspecte present als continguts del currículum de les assignatures 

de Geografia i d’Història d’Espanya, motiu pel qual l’itinerari es pot presentar 

des de dues assignatures diferents, assumint una certa interdisciplinarietat. 

 

També resulta molt important la capacitat del tema per relacionar el passat 

amb el present, tractant la història contemporània utilitzant elements encara 

presents al paisatge urbà actual. 
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2. Objectius del treball:  

 

Per a l’elaboració del present treball i els pertinents itineraris didàctics dins 

d’aquesta proposta, s’han tingut en compte una sèrie d’objectius. 

 

Primerament, s’ha volgut elaborar una proposta didàctica que es pugui 

desenvolupar a qualsevol institut de les Illes Balears. Així, la presentació 

d’aquesta s’ha fet d’una manera senzilla i molt didàctica, per tal que els 

continguts que es pretenen impartir siguin de fàcil adquisició. A més, s’ha tingut 

en compte que l’itinerari es proposa per a alumnes de segon curs de Batxillerat, 

un curs que està dirigit pràcticament a la seva totalitat en dirigir als alumnes 

cap a l’EBAU (Avaluació del Batxillerat per l’Accés a la Universitat). Per aquest 

motiu, el temps en que s’ha projectat aquest itinerari ha tingut en compte 

aquestes exigències del curs en qüestió. 

 

En aquest sentit, es volen desenvolupar diferents formes de captar l’atenció 

dels alumnes, fugint en part de la classe magistral i de les metodologies més 

tradicionals dins l’aula. Així, s’utilitzaran diferents tipus de metodologies (el 

treball cooperatiu, el treball individual o les sessions explicatives que es poden 

donar als itineraris didàctics per part dels professors). A més, s’utilitzaran una 

sèrie d’activitats per complementar els coneixements adquirits durant els 

itineraris, i poder així treballar-los. 

 

En últim lloc, però no menys important, es pretén destacar la importància 

dels itineraris didàctics per apropar-nos a la història i a la geografia, i per poder 

treballar així les Ciències Socials d’una forma molt més activa i propera. Fet 

que, amb el desenvolupament d’aquesta proposta, serà possible. 
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3. Estat de la qüestió: 

 

Referent a aquest apartat del treball, és important tenir en compte que hi ha 

una gran quantitat d’informació i bibliografia sobre el tema tractat, ja que l’estudi 

de la història del turisme conté intestigacions que estan relacionades amb 

diferents disciplines i branques del coneixement, com per exemple la història, 

l’economia o la geografia. En aquest sentit, quan es tracta el tema del turisme 

en qualque llibre o article, ha de presentar, en molts de casos, com a mínim, 

una certa visió històrica d’aquest per poder així comprendre’l millor. 

 

En primer lloc, hem de dir que hi ha moltes publicacions sobre turisme en 

un territori com les Illes Balears, on té molt de pes tant a nivell d’història 

contemporània recent com a l’actualitat. És per aquest motiu que la informació 

sobre aquest tema és molt àmplia. A més, el període històric al qual es fa 

referència en el present treball comprèn els anys seixanta y setanta (fins al 

1975), és a dir, els coneguts com anys del boom turístic a les Illes Balears, fins 

als primers anys de la crisi del petroli que va començar a finals de l’any 1973. 

Per tant, per tractar-se d’un tema amb molta informació i, a més, centrat en el 

període de major creixement turístic, la quantitat de bibliografia al respecte serà 

considerable. 

 

En segon lloc, al treball en qüestió es tracten els itineraris didàctics com a 

eina per treballar les Ciències Socials amb els alumnes de batxillerat. En 

aquest cas, també podem dir que hi ha un important nombre de publicacions al 

respecte, sobretot a nivell de l’Estat espanyol, però també a les Illes Balears. 

No obstant, en el cas concret de publicacions i informació sobre itineraris 

didàctics de turisme, el nombre de publicacions es redueix significativament, i 

més encara si ens centram en publicacions d’història del turisme. No obstant, a 

les següents pàgines intentarem realitzar un anàlisis de l’actual estat de la 

qüestió del tema central del present treball. 
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Respecte a les publicacions de l’evolució turística, hem de dir que hi ha un 

gran nombre d’aquestes, ja que esteim a un territori on les activitats turístiques 

afecten, de forma directa o indirecta, a pràcticament tots els aspectes de la 

societat. En el cas de Mallorca, hauriem d’elegir entre una sèrie molt nombrosa 

de publicacions. Una d’elles podria ser el llibre de Leandre Alejo Castagnari, El 

desarrollo del turismo de masas en Mallorca1, on l’autor fa una anàlisi del 

turisme a la nostra illa durant els anys de l’anomenat boom, incidint en les 

principals característiques d’aquests turistes que arribaven a Mallorca als anys 

seixanta i setanta, amb una visió bastant descriptiva de la situació del moment. 

 

Hem de destacar també la obra Turisme i societat a les Illes Balears2, 

dirigida per Climent Picornell Bauzà, Francesc Sastre Albertí i Sebastià Serra 

Busquets. Es tracta d’una obra formada per dos volums, també publicada en 

forma de fascicles col·leccionables on s’explica amb bastant informació i de 

forma detallada i àmplia, una gran quantitat d’aspectes relacionats amb el 

turisme a les nostres illes. En aquesta publicació es tracten les diferents 

relacions entre la societat i els factors turístics, analitzant els canvis socials a 

les balears a partir del desenvolupament turístic, des dels inicis d’aquest fins a 

la publicació de l’obra (any 2002), donant així una gran importància a la part 

històrica del turisme, tant de forma global a les Illes Balears, com també illa per 

illa. També d’en Climent Picornell Bauzà podem esmentar l’article Turisme i 

territori a les Illes Balears3, al qual s’analitzen les diferents relacions existents 

entre els factors del turisme i la població de les Illes Balears, però de manera 

molt més breu que a l’obra anterior. 

 

Hauríem de fer referència a un llibre de l’autor Joan Carles Cirer Costa. Es 

tracta de l’obra La invenció del turisme de masses a Mallorca4, on s’expliquen 

                                                 
1 Castagnari, L. A. (2009). El desarrollo del turismo de masas en Mallorca. Palma: Universitat 
de les Illes Balears. 
2 Picornell Bauzà, C., Sastre Albertí, F. i Serra Busquets, S. (2002). Turisme i societat a les Illes 
Balears. (vol. I i II). Palma: Govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme 
3 Picornell Bauzà, C. (1990). Turisme i territori a les Illes Balears. Treballs de geografía, 43, 43-
48. 
4 Cirer Costa, J.C. (2009). La invenció del turisme de masses a Mallorca. Palma: Institut Balear 
d’Economia. 
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els orígens del boom turístic a l’illa de Mallorca. Precissament d’aquest mateix 

autor podem nombrar altra publicació, El turisme a les Balears (1900-1950)5, 

que es troba dins la colecció de llibres “Quaderns d’història contemporània de 

les Balears”, a la qual també tenim el llibre del professor de la UIB Miquel Seguí 

Llinàs, titulat El turisme a les Balears (1950-2005)6. Aquests dos llibres són 

bastant breus, però fan un bon resum molt encertat sobre el turisme a les 

Balears al llarg del segle XX. 

 

Hauríem d’esmentar també l’article de l’autor Bartomeu Barceló i Pons 

Història del turisme a Mallorca7. Aquí es fa un repàs de les característiques 

més importants respecte a l’evolució del turisme a l’illa de Mallorca al llarg dels 

segles XIX i XX, estructurant la informació pertinent en les diferents etapes 

cronològiques, essent l’apartat més interessant per al present treball El boom 

del turisme, 1951-1973. 

 

Un altre llibre a  tenir en compte és Pequeña historia del turismo en las 

Baleares8, de Francisco Soriano Frade, qui va ser delegat del Govern 

d’informació i turisme a les Illes Balears entre els anys 1951 i 1966. A aquesta 

obra, es parla del Foment del Turisme com a institució promotora d’aquesta 

indústria a Mallorca, i es fa un anàlisi de les diferents infraestructures que han 

fet possible el desenvolupament del turisme a l’illa, com aeroports, ports o 

hotels, explicant també els seus orígens i la seva evolució històrica. 

 

Un altre títol sobre aquest tema és Turisme, societat i economia a les 

Balears9, dels autors Josep Benítez Mairata, Antònia Ripoll Martínez i Sebastià 

Serra Busquets. L’obra explica, com es fa també a altres publicacions 

anteriorment esmentades, la influència del sector turístic a la societat i els 
                                                                                                                                               
 
5 Cirer Costa, J.C. (2006). El turisme a les Balears (1900-1950). Palma: Documenta Balear. 
6 Seguí Llinàs, M. (2006). El turisme a les Balears (1950-2005). Palma: Documenta Balear. 
7 Barceló i Pons, B. (2000). Història del turisme a Mallorca. Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia. 50, 31-55. 
8 Soriano Frade, F. (1996). Pequeña historia del turismo en las Baleares. Palma: Los iconos de 
Ferón. 
9 Benítez Mairata, J., Ripoll Martínez, A. I Serra Busquets, S. (1994). Turisme, societat i 
economia a les Balears. Palma: Fundació Emili Darder. 
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canvis que allò comporta, amb els diferents impactes socials que pot ocasionar 

el turisme. Dins d’aquest llibre, hi ha alguns capítols dedicats a la geografia i 

història del turisme, com són “L’economia mallorquina a la segona meitat del 

segle XX”, “Un repàs a l’evolució històrica del turisme a les Balears” i “Visions 

del turisme a les Illes Balears a través de la història”. 

 

A més de la temàtica històrica del turisme a Mallorca, aquest tema s’ha 

tractat també des de moltes altres perspectives, com bé podem observar al 

llibre Medi ambient, ecologia i turisme a les Illes Balears10, dels autors Joan 

Mayol Serra i Antonio Machado Carrillo. Es tracta l’impacte del turisme al medi 

ambient i la seva relació amb la política, així com les formes en que aquesta 

pot contribuir a fer un turisme sostenible que no repercuteixi als aspectes 

ambientals de forma negativa. 

 

Totes aquestes obres que tracten el tema de la història del turisme a 

Mallorca, són només una selecció d’algunes de les més representatives o 

aquelles que presenten una explicació més completa. Però la quantitat de 

llibres i articles sobre el citat tema són molt més, i representen un nombre lo 

suficientment elevat com per no poder aquí fer referència a totes i cadascuna 

d’elles. Concretant encara més, i refernint-nos ara a publicacions sobre història 

del turisme al terme municipal de Calvià, podriem esmentar alguns articles i 

llibres al respecte, si bé la quantitat d’informació sobre un tema ja més concret i 

reduït, no és tan nombrosa com si tractam tota l’illa de Mallorca. 

 

En primer lloc, podríem fer referència a l’article de Lleonard Muntaner El 

turisme a Calvià abans de la Guerra Civil: 1930-193611, on s’explica la incipient 

indústria turística als anys trenta al municipi del Ponent de l’illa. L’article es 

centra en les primeres urbanitzacions i en els primers hotels que a aquesta 

època començaven a ser edificats, entre els quals trobam les primeres 

                                                 
10 Mayol Serra, J. i Machado Carrillo, A. (1992). Medi ambient, ecologia i turisme a les Illes 
Balears. Palma: Editorial Moll. 
11 Muntaner i Mariano, L. (1980). El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil:1930-1936. 
Treballs de geografia. 37, 7-20. 
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edificacions hoteleres a Peguera, dades importants per al present treball. És, 

per tant, una informació que ens facilita el coneixement dels orígens turístics de 

la localitat objecte d’anàlisi. 

 

Un altre títol que hem d’esmentar és el llibre Calvià, del verde al azul: 

historia, economía y sociedad12, de Gina Garcías Sansaloni, on l’autora fa un 

anàlisi dels canvis que ha sofert el municipi de Calvià al llarg del segle XX, fent 

una espectacular transformació d’una societat agrària cap a una altra totalment 

terciaritzada. Així, es pot apreciar en aquesta obra l’evolució turística del 

municipi, fent una mirada històrica de com el turisme va suposar la dinamització 

de l’economia calvianera, sobretot durant el boom dels anys seixanta y setanta, 

però amb unes bases sòlides que ja s’havien assentat prèviament. A més, es fa 

un anàlisi dels diferents nuclis turístics de Calvià, entre ells Peguera i alguns 

dels seus primers establiments hotelers. 

 

També hem de fer referència al llibre de Maria del Camí Vich i Coll, Impacte 

sociocultural del turisme a Calvià13. A ell es descriuen els canvis a la societat 

calvianera que ha implicat la dependència del turisme com a motor de les 

seves activitats econòmiques, fent també una petita visió històrica a les seves 

pàgines sobre l’evolució turística al municipi en qüestió. 

 

Destacarem ara la publicació dirigida per Daniel Albero Santacreu, María 

Calderón Díaz, Manel Calvo Trias i Emmanuelle Gloaguen Murias, anomenada 

Calvià: Patrimonio cultural14. En aquesta obra formada per dos volumns, hi ha 

una sèrie de capítols dedicats a analitzar els diferents elements patrimonials del 

terme municipal de Calvià. Així, es fa també una visió històrica d’aquests. És 

important, en el sentit del nostre interès per la història del turisme, el capítol 

onze d’aquest llibre, titulat “Calvià en la época contemporánea”, elaborat per 

Vives Reus. Dins aquest capítol, hi ha informació sobre la història de Calvià 

                                                 
12 Garcías Sansaloni, G. (1986). Calvià, del verde al azul: historia, economía y sociedad. Calvià: 
Ajuntament. 
13 Vich i Coll, Mª C. (1997). Impacte sociocultural del turisme a Calvià. Calvià: Ajuntament. 
14 Albero Santacreu, D., Calderón Díaz, M., Calvo Trias, M. i Gloaguen Murias, E. (2011). 
Calvià: Patrimonio cultural. (vol. I y II). Palma: Ajuntament de Calvià. 
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durant el segle XX i sobre la evolució turística del municipi en qüestió, fet que 

ens aporta una important visió sobre el tema que tractam en aquest treball. 

 

Hem fet fins aquí una aproximació a les principals obres sobre evolució del 

turisme, tant a nivell de l’illa de Mallorca, com a nivell del municipi de Calvià. 

Hem de dir que la informació sobre història del turisme al nucli urbà de 

Peguera, la podem trobar tota a diferents apartats de les publicacions 

anteriorment esmentades, ja que no s’ha pogut trobar cap que tracti només 

sobre aquest nucli turístic concret. 

 

Referint-nos ara als itineraris didàctics, també podem esmentar una sèrie 

de publicacions al respecte, tan a nivell general com a nivell més concret del 

tema que tractam. 

 

En primer lloc, podríem fer referència a l’obra de Yolanda Insa Itinerarios 

urbanos, recursos y materiales didácticos para explicar la ciudad15, on es 

poden extreure una sèrie de pautes, a nivell general, per a la realització 

d’itineraris didàctics. Es plantejen activitats per realitzar amb anterioritat a la 

pròpia sortida didàctica, per poder fer una introducció i donar una explicació 

prèvia, així com també activitats per poder desenvolupar durant l’itinerari 

didàctic en qüestió. En aquest sentit, es tracta d’un article que ens pot servir 

per tenir una idea bastant completa de com hauria de ser una sortida didàctica, 

amb totes les activitats pertinents que aquesta comporta. 

 

Un altre article per tenir en compte és El aprendizaje basado en problemas 

en los itinerarios didácticos vinculados al patrimonio16, d’Alfonso García de la 

Vega, on es plantegen itineraris didàctics per tractar el patrimoni natural i 

cultural, utilitzant problemes que els alumnes hauran de resoldre en grups, 

                                                 
15 Insa Sauras, Y. (2002). Itinerarios urbanos, recursos y materiales didácticos para explicar la 
ciudad. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. 32, 89-95. 
16 García de la Vega, A. (2012). El aprendizaje basado en problemas en los itinerarios 
didácticos vinculados al patrimonio. Educación y Futuro. 27, 155-175. 
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prenent així cert esperit emprenedor. Es tracta d’una forma innovadora de fer 

un itinerari didàctic i treballar-lo. 

 

Arribant ja a un nivell molt més concret, podem parlar d’itineraris didàctics 

publicats per poder-los realitzar a l’illa de Mallorca. Un d’ells podria ser el que 

va elaborar Antoni Picazo sobre el poblat talaiòtic de Ses Païsses17, on es 

plantejen una sèrie d’activitats per als alumnes per realitzar sobre l’itinerari 

històric. Es tracta d’activitats per poder ser desenvolupades tant a classe com 

al propi poblat on es fa l’itinerari. 

 

Hauríem de fer referència també a l’anomenada “Ruta Ramon Llull”18, 

creada per l’Ajuntament de Palma durant el curs 2012-2013, a on es donen una 

sèrie de recursos per treballar un conjunt d’itineraris didàctics sobre la vida de 

Ramon Llull, formada per una sèrie de punts històrics que tenen relació directa 

amb aquest personatge. Les activitats didàctiques que es proposen, estan 

destinades a alumnes tant d’educació secundària com de batxillerat. Hi ha 

activitats per realitzar abans de la sortida, durant aquesta i també amb 

posterioritat. Es tracten alguns dels edificis històrics més emblemàtics de 

Palma (com l’Ajuntament, esglésies antigues o plaçes), però també es 

proposen rutes didàctiques a la resta de Mallorca (com al Puig de Randa), i a 

Catalunya. Convé dir també que la quantitat de bibliografía que s’afegeix al 

respecte és nombrosa i serveix per aprofundir en la teoria d’aquests itineraris. 

 

Un altre exemple més d’itineraris històrics per Mallorca el podem trobar a 

antecedents de Treballs de Fi de Màster publicats sobre aquest tema. Un d’ells 

podria ser el TFM de Francisco José Hidalgo Moya, titulat Tres itineraris 

didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO a Santanyí19. Es fan una sèrie 

d’itineraris didàctics enfocats a la matèria d’història a educació secundària i, 

precissament, el tercer d’aquests itineraris es fa a la localitat turística de Cala 

                                                 
17 Picazo Muntaner, A. (1992). Poblat talaiòtic de Ses Païsses: itinerari didàctic. Artà: 
Ajuntament. 
18 http://www.rutasramonllull.com/es [recuperat el 06/06/2019]. 
19 Hidalgo Moya, F. J. (2018). Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO a 
Santanyí (Treball de Fi de Màster). Universitat de les Illes Balears, Palma. 
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d’Or. Per tant, es fa un itinerari que implica coneixements d’història del turisme, 

presentant amb ell tota una sèrie d’activitats al respecte, elaborades amb una 

dificultat que puguin assolir els alumnes dels nivells als quals han estat dirigits 

aquests itineraris. 

 

Un altre Treball de Fi de Màster al qual podem fer referència és L’itinerari 

didàctic: una proposta metodològica per a l’estudi geo-històric del municipi de 

sa Pobla20, de Pere Socias Gost. En aquest cas, l’itinerari didàctic està pensat 

per desenvolupar-se a un municipi concret més petit. Aquest fet és una 

evidència de que els itineraris didàctics es poden desenvolupar a pràcticament 

qualsevol territori, tant sigui una gran ciutat com un poble. A més, el fet de 

tractar les ciències socials fa que el camp d’investigació sobre el qual es pot 

desenvolupar l’itinerari en qüestió sigui bastant ampli, ja que es poden analitzar 

aspectes tant de geografia com d’història. 

 

En aquesta mateixa línia, podem esmentar un altre Treball de Fi de Màster: 

Els itineraris com a recurs didàctic per geografia del turisme: un itinerari didàctic 

per la Platja de Palma21, d’Ismael Yrigoy Cadena. En aquest cas, es tracta 

també de l’ús d’itineraris per treballar les ciències socials i, més concretament, 

la geografia del turisme. Al treball també figuren elements de la història de la 

zona a la qual es desenvolupa l’itinerari en qüestió, motiu pel qual es tracta 

també la història del turisme. 

 

L’itinerari proposat té una duració aproximada d’unes cinc hores, on es fan 

diverses explicacions dirigides al alumnes d’ESO i de Batxillerat, amb una sèrie 

d’aturades al llarg del recorregut per tal que el docent pugui fer les explicacions 

pertinents. A més del propi itinerari en si, en aquest treball també es proposen 

una sèrie d’activitats per complementar i treballar els coneixements tractats. Es 

                                                 
20 Socias Gost, P. (2012). L’itinerari didàctic: uan proposta metodològica per a l’estudi geo-
històric del municipi de sa Pobla (Treball de Fi de Màster). Universitat de les Illes Balears. 
Palma. 
21 Yrigoy Cadena, I. (2018). Els itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: 
Un itinerari didàctic per la Platja de Palma (Treball de Fi Màster). Universitat de les Illes 
Balears. Palma. 
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tracta d’un conjunt d’activitats per poder fer dins l’aula, com per exemple debats 

sobre el model turístic, o sobre altres continguts treballats al llarg de l’itinerari. 

 

En aquest sentit, són nombrosos els itineraris sobre turisme a una illa com 

Mallorca, on les activitats d’aquest tipus tenen una importància molt gran. Així, 

comentarem la publicació De s’Arenal a Can Pastilla: un itinerari per la zona 

turística de la platja de Palma22, dels autors Celso Calviño i Jerònia Sampol, on 

es fa un altre itinerari turístic per la mateixa zona que l’anterior que hem 

esmentat. 

 

Amb totes aquestes publicacions, podem dir que la quantitat d’itineraris 

sobre turisme que s’han publicat a l’illa de Mallorca és molt nombrosa. Aquí 

hem fet només una aproximació al tema, esmentant aquelles que poden ser 

més representatives o que s’acosten més al tema d’aquest treball, però 

existeixen moltes més. 

 

Centrant-nos ara als itineraris dins el terme municipal de Calvià, també 

podem parlar d’algunes publicacions al respecte. En primer lloc, hem de dir que 

hi ha una sèrie d’itineraris didàctics proposats pel propi Ajuntament de Calvià, 

sobre el municipi, que estan presents a la pàgina web de l’Ajuntament23. Es 

tracta de dotze itineraris que es complementen amb alguns materials per als 

docents, per tal que aquests puguin plantejar una sèrie d’activitats als alumnes. 

En aquest cas, els alumnes als quals van dirigides aquestes activitats i els 

propis itineraris didàctics són d’inflantil i primària, segons s’explica a la pàgina 

web. 

 

                                                 
22 Calviño Andreu, C. i Sampol Fornés, J. (1996). De s’Arenal a Can Pastilla: un itinerari per la 
zona turística de la platja de Palma. Palma: Escola de Formació en Mitjans Didàctics. 
23 http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=3260&KIDIOMA=1 [recuperat el 
07/06/2019]. 
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Es tracta de llocs emblemàtics del municipi, com poden ser la possessió de 

Galatzó o el Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca que, a més, estan 

complementats amb materials perquè els docents puguin fer les activitats24. 

 

També cal esmentar el llibre de Gaspar Valero i Martí Itinerari cultural per la 

vila de Calvià25. Es tracta d’un itinerari didàctic que s’ha plantejat en dues 

opcions diferents. El primer itinerari que s’explica és més curt, i té una duració 

d’unes dues hores, visitant els llocs més emblemàtics de Calvià-vila. Per altra 

part, el segon dels itineraris plantejats és més llarg i té una duració d’unes 

quatre hores i mitja, aproximadament. Aquest darrer compta també amb dues 

visites al voltant de la vila (a Mofarès i al molí del Castellet). 

 

Quant als elements que s’expliquen als dos itineraris que es plantegen dins 

aquest llibre, podem esmentar l’església de Calvià, algunes cases antigues del 

poble, l’antic Ajuntament (al qual hi ha un mural realitzat a l’any 1986 amb la 

història del municipi de Calvià, que es complementa amb un mapa històric de la 

zona), algunes possessions de Calvià i aljubs de la zona. Es tracta, per tant, 

d’un itinerari històric bastant complet, on podem trobar una gran varietat 

d’elements històrics i geogràfics a tenir en compte per a la realització d’aquest. 

 

Un altre treball sobre el tema en qüestió al qual hem de fer referència, és 

La Serra de Na Burguesa: un recurs didàctic per a secundària y batxillerat26, de 

Vicente Guasp Vivó. Es tracta d’una proposta didàctica per als alumnes 

d’educació secundària i de batxillerat perquè treballin diferents aspectes de la 

geografia, a partir de l’anàlisi del paisatge a la Serra de Na Burguesa, analitzant 

i treballant els diferents elements naturals que podem trobar a aquesta zona. 

Per desenvolupar aquest treball s’utilitzaran mètodes cooperatius. 

 

                                                 
24http://calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?KDOCUMENTACIO=36802&TABLENAME=W
EB.DOCUMENTACIO&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT&ts=1516691158243 
[recuperat el 07/06/2019]. 
25 Valero i Martí, G. (1996). Itinerari cultural per la vila de Calvià. Calvià: Ajuntament de Calvià. 
26 Guasp Vivó, V. (2017). La Serra de Na Burguesa: un recurs didàctic per a secundària i 
batxillerat (Treball de Fi de Màster). Universitat de les Illes Balears. Palma. 
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Així doncs, és evident que el tema del turisme ha estat molt tractat per la 

bibliografia tant tradicional com actual. Es tracta d’un tema que implica una 

quantitat d’informació espectacular per la seva importància dins el nostre 

territori. No obstant, ha quedat clar que aquesta bibliografia es redueix 

notablement si només ens centram en un municipi concret, com és el cas de 

Calvià, tot i que sigui el municipi amb més plaçes hoteleres de les Illes Balears 

( Ajuntament de Calvià, 2014). No obstant, si que hi ha bastant informació 

sobre història del turisme a Calvià dins publicacions dedicades, de forma més 

àmplia, al conjunt de Mallorca o de les Illes Balears. 

 

Quant a publicacions d’itineraris didàctics de les ciències socials a 

Mallorca, també podem trobar una àmplia quantitat d’informació al respecte. En 

aquest sentit, els itineraris a Calvià són menys nombrosos, i pràcticament nuls 

en el cas de Peguera. No obstant, si que hem pogut trobar itineraris didàctics 

d’altres zones de l’illa, que impliquen treballar les ciències socials a partir d’un 

itinerari sobre una zona turística, destacant així els elements d`història del 

turisme més importants al respecte. 

 

Sigui com sigui, els recursos que ofereixen els itineraris didàctics per 

treballar amb alumnes els diversos continguts de les Ciències Socials, són molt 

amplis i permeten el desenvolupament d’una gran quantitat de metodologies i 

d’activitats diverses per poder treballar els continguts pertinents. Així, els 

itineraris són una eina didàctica sobre la que hi ha força publicacions, però que 

encara s’aplica tímidament als centres educatius, tot i que darrerament estan 

guanyant terreny al camp de l’educació. 
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4. Proposta d’itinerari didàctic:  

 

La proposta didàctica que es planteja al present treball, és un itinerari 

didàctic per tal que el docent pugui treballar amb els seus alumnes els diferents 

aspectes del currículum. Així, en un primer moment, haurem d’ubicar aquest 

treball a l’asignatura i curs al qual s’ha d’enmarcar segons la legislació vigent 

en educació (LOMCE). A més, haurem d’indicar quins blocs del currículum es 

poden tractar al propi itinerari i a les activitats que es plantejen. També haurem 

de fer referència a la metodologia utilitzada al respecte i com es desenvoluparà 

l’itinerari en qüestió. 

 

 

4.1. Ubicació al currículum i metodologia: 

 

Aquesta proposta d’itinerari didàctic s’ha plantejat per a desenvolupar-la 

cap a alumnes de Batxillerat. També es podria haver elaborat per a alumnes de 

geografia i d’història a tercer i quart cursos d’ESO. No obstant, s’ha optat per 

ubicar la proposta dins el currículum de les assignatures de Batxillerat perquè 

la quantitat de coneixements d’aquest tema és molt major que a ESO, i aixó 

permet aprofundir més en les explicacions i en les activitats a realitzar sobre la 

sortida didàctica. A més, la quantitat de sortides didàctiques dirigides cap a 

segon de Batxillerat és molt reduïda en comparació amb secundària27. Per tant, 

es tracta d’intentar rompre amb la monotonia de les classes magitrals a l’aula 

en aquest curs, intentant tractar els continguts de forma més pràctica, tenint 

sempre present que la direcció del curs va cap a les proves EBAU. 

 

En aquest sentit, la proposta s’emmarca a l’assignatura de Geografia de 

segon curs de Batxillerat. Tot i això, també hi ha coneixements que podem 

ubicar dins el currículum de l’assignatura Història d’Espanya de segon de 

Batxillerat. Això fa possible que es pugui realitzar dins les dues matèries 
                                                 
27 Aquesta afirmació es fruit dels coneixements adquirits a les classes teòriques del Màster en 
Formació del Professorat, així com a l’experiència de les pràctiques en aquest màster a l’IES 
Calvià. 
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esmentades, de forma conjunta, tot i què, amb més pes dins el currículum de 

geografia. 

 

Sobre els punts concrets del currículum que es tracten, segons la LOMCE 

podem dir que, a l’assignatura de Geografia de segon curs de Batxillerat, 

l’itinerari didàctic es centra en el Bloc 9: El sector de serveis. Dins aquest bloc, 

hi ha una sèrie de continguts que son adequats per a l’itinerari en qüestió, 

destacant un d’ells: “La terciarització de l’economia balear. El turisme: factors i 

evolució. El turisme i el medi ambient”. A més, hi ha altres continguts d’aquest 

mateix bloc que també es tractaran dins l’itinerari proposat, com “L’impacte de 

les infraestructures sobre l’espai geogràfic”, “Els espais turístics: 

característiques i evolució” o “La terciarització de l’economia espanyola: 

influència en el PIB” (BOIB, Decret 34/2015). A més, tractarem també 

continguts del Bloc 10: L’espai urbà, com poden ser “Les planificacions 

urbanes”, “Característiques del procés d’urbanització. Les àrees d’influència” o 

“Els usos del sòl urbà” (BOIB, Decret 34/2015). 

 

A part del currículum de Geografía de segon de Batxillerat, també hem fet 

referència al tractament d’alguns continguts relacionats amb el currículum de 

l’assignatura Història d’Espanya de segon de Batxillerat. Es tracta del Bloc 11. 

La dictadura franquista (1939-1975), on els continguts “Els anys del 

“desenvolupisme”: els plans de desenvolupament i el creixement econòmic”, i 

“els efectes de la crisi econòmica internacional del 1973” (BOIB, Decret 

34/2015) seran també tractats durant l’itinerari, ja que estan relacionats amb els 

continguts de Geografia que hem esmentat anteriorment. 

 

Així, es procurarà que les activitats plantejades al llarg d’aquesta proposta 

didàctica tractin els diferents continguts que hem explicat. En aquest sentit, la 

finalitat de la l’assignatura de Geografia de batxillerat ha de ser “estudiar i 

analitzar l’organització de l’espai, els paisatges i les activitats que es 

desenvolupen sobre el territori”, amb l’objectiu que l’alumne pugui “adquirir una 

visió global (...) dels fets i els processos geogràfics” (BOIB, Decret 34/2015). 
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S’hauran de treballar alguns criteris d’avaluació al llarg de les activitats 

plantejades a l’itinerari. En primer lloc, localitzar un espai turístic i comprendre 

les seves característiques principals, centrant-nos en la seva evolució històrica, 

per analitzar els orígens d’aquesta terciarització. En segon lloc, identificar i 

comentar les diferents transformacions del paisatge com a conseqüència del 

desenvolupament d’una zona turística. A més, saber identificar el procés 

d’urbanització a un nucli turístic, analitzant la seva estructura i la seva evolució 

urbanística al llarg d’un període de la història concret, com a conseqüència de 

l’evolució econòmica i política (BOIB, Decret 34/2015). 

 

Quant a la part corresponent a l’assignatura d’Història d’Espanya, es 

tractarà com a criteri d’avaluació l’anàlisi i evolució de les transformacions 

econòmiques produïdes durant el segle XX a Peguera fins a la crisi dels anys 

setanta, arran del desenvolupament del turisme a aquesta localitat del municipi 

calvianer (BOIB, Decret 34/2015). 

 

Així, es treballaran les diferents competències que els alumnes han 

d’aprendre, a partir del tractament dels continguts dels blocs de les 

assignatures que hem esmentat, seguint sempre les directrius de la LOMCE, 

que és vigent en aquest moment. 

 

Quant a la metodologia emprada per al desenvolupament de la proposta 

didàctica que aquí s’explica, el primer que hem de dir és que s’ha elegit un 

itinerari didàctic perquè permet trencar amb la monotonia de la classe 

tradicional. 

 

Així doncs, per al plantejament de la realització d’aquest itinerari didàctic, 

es farà una ruta per poder observar i analitzar els principals elements objecte 

d’estudi. Per a l’elecció d’aquesta ruta, s’observarà a un mapa de la zona que 

s’analitza (Peguera), els diferents edificis i carrers que s’han de visitar en el 

transcurs del recorregut. Després, s’elegiran les diferents parades que s’hauran 
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de fer per a les explicacions pertinents i es calcularà el temps que es necessita 

per recòrrer la distància entre elles a peu. Per cercar la ruta més adequada en 

quant a temps i coherència amb l’explicació, s’intentarà que aquesta sigui el 

més senzilla possible, sense fer massa voltes i evitant tornar enrere sempre 

que no sigui estrictament necessari. En aquest mateix sentit, hem de fer 

referència a la necessitat de que, a un itinerari didàctic, no es propossi fer un 

nombre molt elevat de parades, o que aquestes puguin estar molt separades 

en distància entre elles (Insa, 2002). Així doncs, es tindran en compte tots 

aquests aspectes per dissenyar el recorregut més adequat. 

 

A l’itinerari que es farà, es desenvoluparan explicacions per part del 

professor cap als alumnes, als llocs més emblemàtics del recorregut. Aquestes 

explicacions seran d’uns deu o quinze minuts cadascuna d’elles, 

aproximadament. 

 

Quant a les activitats que es plantejen per consolidar els coneixements que 

s’han de tractar al llarg de l’itinerari en qüestió, aquestes es faran en tres 

moments diferents. En primer lloc, es faran activitats a sessions anteriors a la 

sortida didàctica, per poder preparar els continguts i tenir un bagatge per poder 

després aplicar a l’itinerari, a més de comprendre millor les explicacions 

corresponents. A més, es faran també activitats durant la pròpia sortida 

didàctica i, en darrer lloc, després d’aquesta, per consolidar els coneixements 

que s’han adquirit. 

 

La realització de l’itinerari funcionaria de la següent manera. En primer lloc, 

es recorrerà la ruta que s’ha preestablert i, quant s’arriba a una de les parades 

que s’han determinat, el professor dedicaria uns deu o quinze minuts a fer una 

breu explicació dels elements que es consideren importants per comentar a 

aquell lloc concret. A continuació, el docent explicarà l’activitat o activitats que 

els alumnes han de fer sobre aquest punt de l’itinerari, en cas necessari. 

Aquestes activitats es faran tant de forma individual com en grup, per tal de 

fomentar l’esperit de cooperació i la competència en habilitats socials. 
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Un altre factor a tenir en compte a l’hora de realitzar l’itinerari didàctic és el 

temps. És molt important que aquest es pugui ajustar de tal forma que la 

duració total del recorregut es pugui desenvolupar en un matí, per no sortir de 

l’horari lectiu del centre, comptant també amb el temps necessari per al trajecte 

d’ida i de tornada entre el centre educatiu i Peguera. Conéixer com gestionar 

aquest temps és un treball molt important per poder organitzar correctament 

una sortida didàctica amb un grup. En aquest sentit, ha d’existir una important 

tasca de coordinació per part del docent responsable d’aquest itinerari, referent 

al recorregut que s’ha de realitzar, juntament amb totes les explicacions 

pertinents a cadascun dels punts d’aturada previstos. 

 

També és important que les activitats plantejades als alumnes siguin 

elaborades sempre tenint en compte que siguin adequades al punt de l’itinerari 

al qual es plantejen. Han de ser, per tant, activitats que es corresponguin amb 

el contingut de l’explicació que el docent ha fet prèviament. 

 

En referència ara al plantejament de l’itinerari sobre l’evolució turística a 

Peguera, aquest s’ha dividit en dues parts. En primer lloc, una primera part fent 

un recorregut per aquells edificis, carrers i elements més antics del nucli 

turístic, des dels començaments del turisme a Peguera fins a l’any 1960 

aproximadament. Després, es farà una segona part de l’itinerari explicant el 

boom turístic des del començament dels anys seixanta fins a la crisi del petroli 

dels setanta (concretament 1975, l’any de major incidència de la crisi). Ambdós 

comptaran amb una sèrie d’activitats a realitzar pels alumnes sobre algunes de 

les aturades que es faran. 

 

Per calcular el temps d’aquests dos itineraris, cal esmentar que es faran els 

càlculs aproximats fent ús de l’aplicació Google Maps (on figura la quantitat de 

temps necessari per recòrrer la ruta assenyalada) i, a més, es farà també una 

arpoximació al temps de les dues rutes de forma personal, tenint sempre en 

compte les diferents aturades que es faran al llarg del recorregut. 



 - 21 - 

 

A cadascuna de les dues rutes, s’elaboraran unes fitxes per als alumnes 

perquè puguin seguir l’itinerari i poder prendre nota dels principals elements 

que s’explicaran. També els docents comptaran amb fitxes-resum de les dues 

parts de l’itinerari. Les diferents fitxes que es proposen per als alumnes tenen la 

finalitat de que aquests puguin seguir l’itinerari, amb alguns materials de suport, 

com alguns plànols, que després es podran utilitzar per fer algunes de les 

activitats que es porposa desenvolupar durant el propi itinerari en qüestió. 

 

En últim lloc, hem d’esmentar l’utilitat de la bibliografia sobre elaboració 

d’itineraris per fer el present treball. En aquest sentit, hem de dir que la 

informació que es desprén d’aquesta bibliografia ens ha servit també per tenir 

una breu orientació sobre algunes activitats que es poden plantejar, en línies 

generals, per treballar el contingut d’un itinerari didàctic. 

 

 

4.2. Context de l’itinerari:  

 

L’itinerari didàctic que es proposa en aquest treball, es desenvolupa a la 

localitat costanera de Peguera, la qual pertany al municipi de Calvià. Es tracta 

d’un municipi que, ja de per si, és un dels principals motors econòmics del 

turisme a Espanya. De fet, és el municipi que té la major quantitat de plaçes 

hoteleres de totes les Illes Balears, arribant a la xifra de seixanta mil, que 

suposa més del 20 % del total d’allotjaments turístics de l’illa de Mallorca. 

 

Es tracta d’un municipi que compta amb diferents zones turístiques, amb 

una gran diversitat de turistes, tant en la finalitat dels seus viatges com en la 

seva procedència. La zona turística més important de Calvià és Palmanova- 

Magaluf, amb unes 30.000 plaçes hoteleres, però que compta també amb 
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altres nuclis turístics importants, com Santa Ponça, Illetes- Portals Nous o 

Peguera28. 

 

Quant a l’origen del turisme a Calvià, aquest ha seguit la dinàmica dels 

principals nuclis turístics madurs de les Illes Balears, tenint un turisme incipient 

als anys cinquanta i amb anterioritat a aquesta època, però creixent de manera 

espectacular durant el boom turístic dels anys seixanta i setanta. De fet, a l’any 

1965, el municipi comptava amb unes 7.000 plaçes turístiques , que arribaren a 

les 20.000 a l’any 1971, i al 1979 ja eren 35.519. Sobre aquestes dades, entre 

els anys 1961 i 1974, es varen edificar a Calvià 94 hotels i 48 hostals. Aquestes 

xifres són una evidència del gran impacte del turisme al municipi en qüestió 

(Albero, Calderón, Calvo i Gloaguen, 2011). 

 

Centrant-nos ara al nucli turístic objecte d’estudi en aquest treball, hem de 

dir que Peguera és una de les principals zones turístiques de Calvià. Té una 

població de 3.929 habitants, segons el cens del 201829. Quant al seu anàlisi 

urbanístic, es tracta d’un nucli format al voltant de tres platges. A la seva zona 

central, trobam la platja de Palmira, on figuren la majoria d’establiments 

hotelers i la zona més antiga. Cap a l’Est, hi ha dues platjes més petites, Torà i 

La Romana, al voltant de les quals s’ha estès aquesta població amb 

posterioritat. 

 

Així, el plànol de Peguera presenta una forma semblant a un semicercle, 

voltejant aquestes platjes que es situen a la seva badia. En paral·lel a la costa, 

trobam el principal carrer, el Bulevar de Peguera, que a l’actualitat és d’un únic 

sentit (d’Oest cap a Est). A més, hi ha una carretera de circumval·lació que 

permet creuar Peguera en sentit contrari al Bulevar de forma relativament 

ràpida. 

 

                                                 
28 http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=646&KIDIOMA=1 [recuperat el 
11/06/2019] 
29 Informació trobada a: 
http://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchType=DEF_SEARCH&tipoDocumento=&sea
rchString=peguera&SearchButton=Buscar [recuperat el 11/06/2019]. 
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Quant a comunicacions, hi ha una autovia que ve des de Palma i que 

acaba precissament al començament de Peguera, formant una bifurcació entre 

la primera entrada per carretera al nucli, i la carretera Palma-Andratx (Ma-1), 

que segueix voltejant Paguera en direcció Andratx. En aquesta carretera es 

situen els següents dos desviaments que permeten l’accés per diferents punts. 

Aquests accessos per carretera es complementen amb un quart que es 

comunica amb Camp de Mar (que pertany ja al municipi d’Andratx). Per tant, 

podem afirmar que aquesta localitat compta amb unes bones comunicacions, 

via terrestre. 

 

Segons dades proporcionades per l’Ajuntament de Calvià, Peguera supera 

lleugerament les 13.600 places, convertint aquesta zona en la segona més 

important del municipi en capacitat turística, amb 93 establiments hotelers. 

Aquests establiments, són majoritàriament hotels (principalment de tres 

estrelles), seguit dels apartaments turístics ( la majoria de tres claus). Hem de 

dir també que la majoria d’aquests hotels i apartaments varen ser edificats fins 

als anys setanta, fet que ens fa apreciar l’incidència del boom turístic dels 

seixanta en aquest nucli urbà (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

 

4.3. Activitats prèvies a l’itinerari:  

 

Com a treball previ de l’itinerari que s’ha plantejat, es realitzaran una sèrie 

d’activitats a classe durant algunes sessions a l’assignatura de Geografia de 

segon curs de batxillerat. Es tracta de fer una introducció al tema del turisme a 

les Illes Balears, centrant-nos a l’origen i a l’evolució cronològica d’aquest. A 

més, es plantejarà una explicació prèvia de la pròpia sortida didàctica, indicant 

als alumnes en què consistirà aquesta, i explicant de manera breu on es 

desenvoluparà, quin serà el recorregut a fer i quines seran les diferents 

aturades durant el seu transcurs. 
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Així, totes les activitats i sessions dedicades a treballar l’itinerari didàctic en 

qüestió, serviran per tractar gran quantitat dels continguts del Bloc 9 i del Bloc 

10 corresponents al currículum de l’assigantura. 

 

Cal especificar que, sobre els continguts del bloc 9 del currículum que no 

es tracten a l’itinerari didàctic pertinent, no s’explicaran en aquest treball, però 

es dona per suposat que ja s’hauran tractat a sessions anteriors a les aquí 

explicades. Per tant, són coneixements que ja han hagut d’adquirir els alumnes. 

Ens referim als continguts “la població activa del sector terciari”, “anàlisi dels 

serveis i distribució del territori”, “el sistema de transport com a forma 

d’articulació territorial”, “el desenvolupament comercial: característiques i 

evolució” i “altres activitats terciàries: sanitat, educació, finances i serveis 

públics” (BOIB, Decret 34/2015). Una vegada aclarit això, podem començar a 

explicar les activitats que s’han plantejat per poder fer-les prèviament al 

desenvolupament de l’itinerari. 

 

La distribució del temps per treballar els continguts prèviament a l’itinerari 

didàctic, es farà en les dues sessions anteriors al propi itinerari. Així, en 

aquestes es desenvoluparan una sèrie d’explicacions per part del professor per 

comprendre els continguts del currículum que es treballaran el dia de la sortida 

didàctica, i es complementaran amb un conjunt d’activitats de consolidació 

d’aquests continguts. Aquestes activitats es faran a mode d’introducció, ja que 

els continguts pertinents es treballaran de forma més pràctica i visual durant el 

transcurs de l’itinerari didàctic. 

 

La primera d’aquestes dues sessions començarà amb una introducció als 

dos termes que figuren al currículum de l’assignatura i que es treballaran de 

forma intensa durant la sortida didàctica. Es tracta de “terciarització” i 

“balearització”. Per poder desenvolupar i consolidar els coneixements 

corresponents a aquesta part del temari, es planteja fer una pluja d’idees al 

respecte. 
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Es suposa que els alumnes ja han tractat en sessions anteriors part del 

temari corresponent al sector terciari o serveis, de tal forma que plantejar 

aquesta activitat, tenint en compte que ja tenen uns coneixements previs al 

respecte, pot resultar interessant per introduïr l’estudi d’aquests dos aspectes. 

A més, trobant-nos dins una societat com la nostra, profundament marcada pel 

pes del turisme, resulta evident la importància de tractar aquests termes en 

més profunditat. 

 

En aquest sentit, es proposarà als alumnes que intentin descriure amb les 

seves paraules allò que poden entendre per “terciarització” de l’economia i per 

“balearització”. Una pluja d’idees sobre aquests dos conceptes, on els alumnes, 

a part de definir aquests termes, diguin paraules amb les quals els relacionen. 

Després, hauran d’explicar el perquè d’aquesta relació. 

 

Amb les diferents respostes que formulin els alumnes en aquesta activitat, 

el docent podrà tenir una idea de quins són els seus coneixements sobre el 

tema en qüestió. Després que tots els alumnes hagin intervingut, el docent 

hauria de fer l’explicació correcta dels dos termes anteriorment esmentats. En 

aquest sentit, si les respostes dels alumnes han anat cap a la direcció d’una 

bona definició, només  seria necessari que el docent completés la informació. 

Si les definicions dels alumnes no són del tot encertades, l’explicació del 

professor hauria de ser més intensa. Aquesta explicació, podria ser 

desenvolupada amb l’ajuda d’una presentació (de Power Point, Prezi o 

similars), per tal de fer-la més atractiva visualment. 

 

Després d’aquesta explicació de la balearització i de la terciarització de 

l’economia, el docent haurà d’explicar un altre contingut de l’assignatura que 

també es treballarà a l’itinerari didàctic. Es tracta dels espais turístics, analitzant 

les seves característiques principals i la seva evolució. 

 

Sobre aquesta segona part de la sessió, l’explicació per part del docent es 

podria fer amb l’ajuda d’un mapa de les principals àrees turístiques d’Espanya. 
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Es farà una descripció de les principals característiques d’aquestes àrees, 

incidint especialment en les Illes Balears. També s’explicarà quina ha estat 

l’evolució d’aquestes àrees a nivell estatal, així com a nivell més concret, un 

resum de l’evolució d’aquestes principals zones turístiques (Madrid, i les zones 

costaneres de Girona, Tarragona, Alacant, Màlaga, Canàries i Balears). Serà 

en el cas de les Illes Balears on s’incidirà més en les característiques i la seva 

evolució, explicant els inicis del turisme, el boom turístic i la posterior evolució 

fins a l’actualitat. Per comprendre l’evolució turística, es podran mostrar gràfics 

del nombre de turistes arribats a Espanya i a les Illles Balears al llarg dels anys. 

 

Com a activitat per treballar aquests continguts, es poposa donar un mapa 

d’Espanya i altre de Balears en blanc als alumnes, on hauran de dibuixar o 

assenyalar les principals àrees turístiques, així com explicar quines són les 

causes de la desigual distribució d’aquestes zones. A més, cal esmentar que es 

tracta d’un mapa amb possibilitats de sortir a l’Avaluació del Batxillerat per a 

l’Accés a la Universitat (EBAU) de la UIB, ja que ha sortit a passades 

convocatòries, com és el cas de la convocatòria de juny de l’any 2014, quan es 

va demanar situar diferents zones turístiques d’Espanya a un mapa en blanc30. 

 

Totes aquestes activitats anteriorment explicades es desenvoluparien 

durant una sessió de classe. A més, s’ha plantejat una segona sessió per 

continuar treballant els principals continguts del currículum que  es tractaran 

durant l’itinerari didàctic proposat. 

 

En aquesta segona sessió d’activitats prèvies a l’itinerari, es treballaran 

aspectes més visuals del tema en qüestió, i es farà un petit resum d’explicació 

de com es desenvoluparà la sortida didàctica, perquè els alumnes tenguin tota 

la informació necessària al respecte. 

 

A la sessió, es projectarà un documental sobre els inicis del turisme a 

Mallorca, amb una visió dels diferents canvis socials que va aportar la indústria 
                                                 
30 https://estudis.uib.es/digitalAssets/284/284884_geografia2014juny.pdf [recuperat el 
14/06/2019]. 
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turística a la societat de la nostra illa fins als anys del boom turístic. Es tracta 

d’un documental d’uns vint-i-cinc minuts de duració anomenat “El turisme en el 

segle XX”31, que és el tercer capítol del programa d’IB3 “Un segle de pinyol 

vermell”, de l’any 2013. La visualització d’aquest documental, permet que els 

alumnes puguin distingir les diferents etapes en què l’evolució turística s’ha 

dividit al llarg de la història del segle XX i veure aspectes socials de l’època. 

 

Per la implicació de certs continguts històrics, seria recomanable que 

aquesta sessió comptés amb la col·laboració del professor de l’assignatura 

“Història d’Espanya”, per poder complementar també els coneixements al 

respecte des d’un punt de vista més històric. Així, es tractaran aspectes del 

Bloc 11 del currículum d’aquesta assignatura, com “Els anys del 

“desenvolupisme”: els plans de desenvolupament i el creixement econòmic”, 

centrant l’explicació en els principals canvis socials i econòmics que comportà 

l’arribada del turisme de masses. 

 

Després de la visualització del video sobre història del turisme a Mallorca, 

es proposa realitzar una activitat a l’aula per poder entrendre els canvis que la 

terciarització de l’economia balear ha produït al paisatge de les nostres illes. Es 

tracta de dividir als alumnes en petits grups d’unes quatre persones a cadascun 

d’ells (cinc grups a una suposada classe de vint persones). A continaució, el 

professor repartirà diferents fotografies de zones turístiques de les Illes Balears. 

A cada grup, els donarà fotografies de quatre zones turístiques diferents, abans 

del boom turístic dels seixanta, i a l’actualitat, però de forma desordenada. Així, 

cada grup rebrà, per part del docent, vuit fotografies (quatre antigues i quatre 

actuals) de quatre zones turístiques diferents de les Illes Balears. La dinàmica 

consistirà en que cada grup haurà d’unir la fotografia antiga amb la 

corresponent de la mateixa zona turística a l’actualitat. 

 

Cal dir que hi haurà grups que tindran repetides les fotografies d’un altre 

grup. El motiu es que s’ha volgut incidir i centrar-nos en deu de les més 
                                                 
31 https://ib3.org/unsegle?pl=1&cont=a7477052-4930-47dc-b4e1-5f01ccbe46d6 [recuperat el 
14/06/2019]. 
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importants zones turístiques de les Balears, elegint nuclis on es pot apreciar el 

canvi del paisatge com a conseqüència del procés d’urbanització. 

 

Després d’uns cinc minuts, quan els grups hagin pogut ordenar les 

fotografies, el professor projectarà a la pissarra (amb una presentació Power 

Point o similars), les imatges més antigues, una a una, demanant al grup o 

grups que li ha tocat aquesta, amb quina l’han relacionat. A continuació, es 

projectarà la solució perquè tots els alumnes puguin veure els canvis al litoral 

en aquesta zona en qüestió, indicant la zona que es tracta. Després, es 

continuarà amb la mateixa dinàmica amb les següents àrees turístiques. 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes puguin observar els canvis 

en el paisatge ocasionats per la gran quantitat d’edificacions fruit del turisme de 

masses. I no només que apreciïn aquests canvis, sino que siguin capaços de 

sensibilitzar-se amb els problemes derivats d’aquests cap al medi ambient, que 

presenten la seva més clara evidència en la construcció al litoral de forma 

desmesurada. 

 

Quan s’hagin pugut desenvolupar aquestes activitats, s’explicarà com es 

durà a terme la sortida didàctica. Es donarà informació als alumnes sobre els 

horaris i un resum dels continguts de l’assignatura que es treballaran durant 

aquesta. A més, se’ls explicarà la ruta que faran a Peguera, i que s’ha escollit 

aquesta zona per ser un nucli turístic madur que compta amb una llarga 

trajectòria turística i amb una gran importància econòmica a l’actualitat. Es 

recomanarà als alumnes dur roba còmoda per caminar, aigua i berenar. A més, 

serà necessari que duguin un quadern i bolígraf per prendre apunts i escriure a 

les fitxes que se’ls donaran durant l’itinerari. 

 

Tenint en compte que, per a la sortida didàctica, es necessitarà un 

transport escolar fins a Peguera, també es calcularà el cost d’aquest, que 

s’haurà d’haver recollit amb anterioritat, per part dels alumnes que participin en 

el transcurs de l’itinerari didàctic. 
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4.4. Itinerari didàctic: 

 

L’itinerari didàctic plantejat en aquesta proposta es divideix en dues parts 

diferents. La primera d’elles comprèn l’evolució urbanística i turística de la 

localitat de Peguera des dels seus orígens fins a la dècada de 1950. La segona 

pretén explicar el desenvolupament turístic de Peguera durant el boom del 

turisme, incloent la dècada dels seixanta i la dels setanta fins al 1975, l’any de 

més incidència de la crisi del petroli que començà al 1973. 

 

Es important dir que l’itinerari presenta continguts de geografia i d’història 

d’Espanya. Per aquest motiu, és molt recomanable que, sempre que fos 

possible, durant la sortida didàctica estiguin presents, al menys, un docent de 

l’assignatura de Geografia i un altre d’Història d’Espanya. Per tant, l’ideal seria 

una col·laboració entre els dos (com a minim) docents per poder desenvolupar 

l’itinerari. Aquests haurien de complementar-se en les diferents explicacions 

que es duran a terme al llarg de l’itinerari. Cal esmentar també que la ratio ideal 

d’alumnes per fer el present itinerari són un grup de vint persones, amb dos 

professors (un de Geografia i altre d’Història d’Espanya). 

 

Com a principals objectius didàctics que s’han fixat en aquesta proposta, 

podriem esmentar els següents: 

 

- Comprendre l’evolució cronològica dels nuclis turístics de les Illes Balears 

des dels seus orígens fins al boom del turisme. 

- Conèixer com es va gestar el boom turístic a les Illes Balears. 

- Estudiar com es va dur a terme la planificació urbanística d’un nucli turístic. 

- Compendre l’impacte del turisme a la societat i a l’economia. 

- Estudiar com va afectar el desenvolupament turístic al territori costaner de 

les Illes Balears. 

- Comprendre les diferents conseqüències del turisme al medi natural. 
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Quant a les competències que es treballaran durant l’itinerari didàctic i les 

diferents activitats que sobre aquest es plantegen, serien les següents: 

 

Competències generals: Competències específiques: 

1. Competència en comunicació 
lingüística 

- Assoliment de conceptes geogràfics 
i històrics. 
- Comentaris d’imatges i de textos. 

2. Competència matemàtica i 
competències bàsiques en ciència i 
tecnologia. 

- Interpretació de plànols. 

3. Competència digital. - Ús de les noves tecnologies. 
- Selecció d’informació adequada. 

4. Competència per aprendre a 
aprendre. 

- Fer ús dels coneixements assolits 
per aprendre de forma autònoma. 

5. Competències socials i cíviques. - Comparar situacions i etapes 
històriques passades amb l’actualitat. 
- Tenir cura del patrimoni. 

6. Competència en consciència i 
expressions culturals. 

- Reflexionar sobre les conseqüències 
de la urbanització desmesurada en el 
territori. 
- Reflexionar sobre les conseqüències 
del turisme de masses sense 
limitacions. 

7. Competència en sentit d’iniciativa i 
esperit emprenedor. 

- Tenir esperit crític. 
- Participar fent aportacions 
novedoses. 
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4.4.1. Primera part: El turisme a Peguera fins al 1 960: 

 

La primera de les dues rutes que conformen el cos d’aquest itinerari 

didàctic, comprendrà el període de temps corresponent als orígens del turisme 

al nucli urbà de Peguera fins als anys cinquanta, inclossos. 

 

Per a l’elaboració del recorregut que es farà, s’ha descartat una ruta que 

passi pels diferents punts d’aturada de l’itinerari de forma cronològica segons 

l’evolució urbanística de Peguera. Aquesta seria una bona opció, però 

significaria fer una ruta molt llarga i complicada, amb necessitat de passar pels 

mateixos punts en diverses ocasions. Així, s’ha optat per un recorregut el més 

sezill possible, que començarà a l’Est de Peguera i es dirigirà cap a l’Oest. 

 

El total del recorregut implica el desplaçament a peu d’uns 2 quilòmetres i 

mig. Quant al temps que s’invertirà en aquesta primera part de l’itinerari, si 

tenim en compte les diferents aturades previstes, amb explicacions per part del 

docent a totes elles (algunes d’uns deu o quinze minuts i altres més breus), es 

trigarà un total de dues hores, aproximadament, en completar aquesta ruta. Per 

els càlculs, s’ha emprat google maps, a més d’un recorregut personal pels 

punts de l’itinerari, tenint en compte les diferents aturades previstes. 

 

Aquesta primera part de l’itinerari didàctic comptarà amb un total de tretze 

aturades diferents (veure Document 1 de l’Annex 7.2). A cadascuna d’aquestes 

aturades el docent farà una explicació d’algun dels ítems que són objecte 

d’estudi. No obstant, això no significa que a totes elles l’explicació sigui intensa, 

ja que en alguns dels punts d’aturada només farà falta observar l’element que 

s’explica durant aproximadament un minut. Aquestes breus explicacions es 

complementen amb altres punts de l’itinerari que requeriran una aturada d’uns 

deu minuts, ja que s’han d’explicar alguns elements amb més profunditat. 

 

Per al desenvolupament de l’itinerari i les corresponents activitats que s’han 

de realitzar al seu transcurs, els alumnes comptaran amb una sèrie de fitxes 
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per complementar els continguts didàctics de la sortida i treballar-los. En aquest 

sentit, cada docent tindrà una fitxa-resum de cadascuna de les dues parts de 

l’itinerari. A més, els alumnes comptaran amb diferents fitxes, corresponents a 

diverses parts de l’itinerari en qüestió. Cadascuna d’aquestes fitxes tindrà 

espais en blanc perquè els alumnes pugin afegir informació adient sobre els 

elements objecte d’estudi, a partir de les explicacions realitzades pel docent al 

llarg del recorregut. A la fitxa-resum de la primera part de l’itinerari, s’explica la 

durada d’aquest, la distància que es recorrerà durant el seu transcurs i les 

diferents aturades que s’han proposat, amb els ítems sobre els quals versaran 

les explicacions pertinents del docent (Document 5 de l’Annex 7.3). 

 

L’itinerari comença a la zona més oriental de Peguera, concretament al 

Bulevard, a l’entrada de l’Hotel Bahia. Al voltant d’aquest punt, l’autocar que 

transporta als alumnes i docents pot aturar-se per començar l’itinerari. En 

aquest mateix punt, ens trobam amb la primera aturada. En els primers tres 

punts d’aturades de l’itinerari, els alumnes tindran com a recolçament de les 

explicacions, la primera fitxa de l’itinerari 1 ( Document 22 de l’Annex 7.4). 

 

En primer lloc, es preguntarà als alumnes si coneixen Peguera. Si hi ha 

qualque alumne que ho confirmi, se li convidarà a explicar allò que sàpiga 

d’aquest nucli turístic. Es tracta de fer partícips als alumnes a l’itinerari des d’un 

primer moment, per tal que puguin interessar-se més i prestar més atenció. 

 

A continuació, es farà una breu presentació sobre Peguera, explicant la 

seva situació actual, tractant-se d’un nucli urbà amb més de 4.300 habitants i 

una zona turística molt important, comptant amb més de tretze mil plaçes 

turístiques, de les qual més del 80 % es corresponen a hotels i hostals, mentre 

que la resta són d’apartaments turístics (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

Després, aprofitant que des d’aquest punt es pot visualitzar tant part de 

Peguera com la platja de Torà (una de les tres platges de la localitat), es farà 

una petita introducció històrica als orígens d’aquest nucli fins als anys trenta. 
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S’explicarà la situació i el context històric de la zona des del segle XIX fins als 

anys trenta, quan va començar a sorgir un cert turisme (Vora Mar, 1974). 

 

A continuació, l’explicació s’haurà de dirigir cap a la zona oposada a la 

platja, on està situat l’Hotel Bahia, fent un repàs a les principals característiques 

arquitectòniques d’aquest, comuns a pràcticament tots els hotels de la seva 

època, els anys cinquanta. A més, el professor mostrarà una fotografia antiga 

de l’hotel per poder-la comparar amb aquesta zona a l’actualitat i apreciar els 

diferents canvis i semblançes que hi pugui haver (Doc. 6 de l’annex 7.3). 

 

 Tot seguit, l’atenció es fixarà a la zona de Peguera situada als solars junts 

a l’Hotel Bahia i als dos carrers de darrera. Es tracta d’una de les dues 

urbanitzacions que es varen projectar a mitjans dels anys trenta a Peguera: la 

urbanització de Torà, al 1936 (AMC, Urbanisme: planejament, 1484/1). El 

docent haurà de fer una explicació sobre els orígens d’aquesta urbanització32. 

 

Així, els punts dos i tres de l’itinerari discorren pels dos carrers on es va 

projectar aquesta urbanització per l’arquitecte Guillem Muntaner (Ajuntament 

de Calvià, 2014). Per explicar això de forma més visual, es veurà una casa que 

va ser edificada al 1947, altra a finals dels anys cinquanta, i l’hotel La Concha 

Parc, també dels anys cinquanta. La casa de 1947, a l’actualitat es tracta d’un 

habitatge que s’ha reformat al seu interior i s’ofereix en lloguer turístic de luxe, 

anomenada Villa Michaela33, conservant la seva estructura externa, segons 

certifiquen els plànols de l’edificació d’aquest habitatge (AMC, Urbanisme: obra 

major, 471). Aquest és un exemple de com és possible adaptar un antic edifici 

a les necessitats econòmiques fruit de la terciarització de l’economia balear. 

 

La idea és que els alumnes puguin veure com eren algunes de les primeres 

cases que es varen edificar a Peguera, partint dels primers projectes de 

                                                 
32 El contingut a explicar en les diferents aturades de l’itinerari, està desenvolupat al Document 
12 de l’Annex 7.3 . 
33 Es tracta d’una informació extreta de la pàgina web de viatges www.booking.com i de la 
pròpia visualització personal de l’edifici des de la seva entrada. 
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parcel·lació i la posterior venda de solars amb l’edificació dels primers 

habitatges. Per complementar aquestes explicacions, els alumnes disposaran a 

la seva fitxa, del mapa del projecte d’urbanització de Torà del 1936, amb un 

espai en blanc davall d’aquest per prendre les anotacions que considerin sobre 

l’explicació que el docent farà d’aquest. 

 

Els següents dos punts formaran part de la segona fitxa dels alumnes 

(Document 23 de l’Annex 7.4). El punt d’aturada número quatre es correspon al 

primer hotel que es va edificar a Peguera. Es tracta de l’Hotel Playas Paguera, 

que es va començar a construir al 1928 i es va inaugurar al 1930. En aquest 

punt s’haurà de fer una explicació de la història d’aquest hotel. 

 

La següent aturada, la número cinc, és una de les més llargues en temps 

quant a l’explicació que li correspon. Es tracta d’una aturada que té dues parts, 

amb uns cinquanta metres de diferència. Per aquest motiu no s’han fet dues 

diferents. El primer element que destaca és l’Hotel Villamil, un dels hotels més 

emblemàtics de Peguera en l’actualitat, de cinc estrelles, però que ja va 

començar com un hotel d’elevada categoria des dels seus orígens, que es 

remunten als anys cinquanta. 

 

Aquest hotel ha tignut diverses ampliacions, de les quals queda constància 

detallada als documents de l’Arxiu Municipal de Calvià (AMC, Urbanisme: obra 

major, 599) Per aquest motiu, els alumnes tindran a la seva fitxa un dibuix 

corresponent a l’ampliació realitzada a l’any 1958, que donà a l’hotel una forma 

i dimensions molt semblants a les que té en l’actualitat. A més, també es va fer 

una altra reforma a l’entrada i al menjador a l’any 1958, quedant la façana de 

l’edifici tal com és en l’actualitat. Es farà que els alumnes observin les diferents 

ampliacions a través dels dibuixos que tenen a la fitxa 2 (Document 23 de 

l’Annex 7.4), mentre el professor explica breument aquests canvis a l’edifici. 

 

El desenvolupament de l’explicació, seria molt convenient que tingués lloc 

al mateix temps que es fa una breu visita per part de les instal·lacions de l’Hotel 
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Villamil, amb el permís del encarregats pertinents34. La visita al Villamil 

permetria veure un hotel amb un significat històric molt important per al turisme 

a Peguera, i fer les diferents explicacions al respecte més atracives. 

 

Quant als materials emprats per a la seva construcció, aquests també 

s’hauran d’explicar durant aquest punt de l’itinerari. S’ha elegit aquest punt 

concret per parlar d’aquest tema, perquè es pot apreciar bé a la façana de 

l’Hotel Villamil. En aquest sentit, era important la pedra de marès, molt utilitzada 

en les primeres construccions de la zona fins als anys quaranta i cinquanta, 

especialment als primers hotels que es varen edificar en aquesta època (Vora 

Mar, desembre 1978). 

 

En aquest sentit, l’objectiu és que els alumnes puguin comprendre que 

tenim una zona que produeix els materials necessaris per a la construcció dels 

hotels que es començen a edificar, de cada vegada més. Una zona que 

presenta les característiques necessàries per tenir un bon desenvolupament de 

la indústria turística, a causa de la seva situació privilegiada a la costa. 

 

Una vegada s’han impartit els continguts corresponents a l’Hotel Villamil, es 

continuarà l’explicació sobre la segona part d’aquesta aturada de l’itinerari. Es 

tracta de Ca’n Tianet, que en l’actualitat no existeix, però que va ser un lloc 

emblemàtic molt conegut a la zona, des dels anys vint, una taverna molt 

famosa a la zona. Després, s’esmentarà també la construcció de l’hostal Maria 

Eugenia, just al costat de Ca’n Tianet (Vora Mar, octubre 1974). 

 

Serà en aquest punt on el professor comentarà breument amb els alumnes 

el plànol de Peguera corresponent al Pla General d’Ordenació Urbana del 

1957, que també figura a la fitxa dels alumnes. No obstant, el docent durà 

aquest document en paper a tamany més gran (DIN A3), per poder observar 

tots els detalls, i comentar-los. Els alumnes podran comparar el projecte 

                                                 
34 A l’hotel m’han indicat que aquesta visita seria possible, per tractar-se d’alumnes de 
batxillerat, sembre que fos un grup reduït i en relatiu silenci. A més, aquesta hauria de ser breu 
(no més de deu minuts), podent veure el hall, la recepció, la terrassa i el mejador. 



 - 36 - 

d’urbanització de Torà del 1936 amb la mateixa zona al plànol de 1957, així 

com la resta d’elements que es comentin al llarg de l’itinerari. Es podrà, per 

tant, veure quina és l’evolució urbanística de Peguera, i els diferents tipus de 

planificació que varen fer. 

 

Arribam a la següent aturada, la número sis, que es correspon a la fitxa tres 

dels alumnes (Document 3 de l’Annex 7.4). En aquest punt, arribam al Passeig 

Marítim de Palmira, on trobarem tres dels hotels més antics de Peguera: 

Malgrat, Atalaya i Carabela. S’hauran de fer una sèrie d’explicacions sobre 

aquests, començant per l’hotel Malgrat, que va ser el segon hotel edificat a la 

zona, parlant del context de la seva fundació i la família propietària. 

 

Arribats a aquest punt, el docent els mostrarà als alumnes una fotografia 

antiga de l’hotel Malgrat, on es veu part de la platja, podent així fer una 

comparació visual amb l’actualitat (Doc. 7 de l’annex 7.3). A més, es tornarà a 

comentar el plànol de Peguera del 1957, veient la situació d’aquesta zona. 

 

Juntament a l’hotel Malgrat, trobam l’hotel Atalaya, on s’explicarà la seva 

història breument. En els plànols de l’hotel Atalaya, a l’Arxiu Municipal, podem 

trobar la reforma de l’edifici per adequar-lo a hotel, documents que seria 

convenient que el docent mostrés als alumnes, per veure l’estat de l’edifici 

abans i després de la reforma que es va fer al 1958 (AMC, Urbanisme: obra 

major, 492). 

 

Com a darrer ítem que es veurà en aquest punt (número 6), hem 

d’esmentar l’hotel Carabela, el tercer que va ser edificat a Peguera (AMC, 

Urbanisme: obra major, 25). El professor explicarà els seus orígens i farà un 

repàs als seus primers anys. Després de donar aquestes explicacions, seria 

interessant que el professor mostrés una altra fotografia antiga als alumnes, on 

surt l’hotel Carabela i l’hotel Malgrat, des de la platja (Doc. 8 de l’annex 7.3). 
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Explicant la seva història, els alumnes poden començar a conéixer les 

diferents famílies de petits empresaris que varen gestionar els primers hotels 

de la zona. Aquestes primeres famílies varen gestar l’origen turístic de la zona, 

així com també va passar a molts altres nuclis turístics 

 

Arribam així, al punt set de l’itinerari didàctic en qüestió, que està 

representat a la fitxa quatre dels alumnes (Document 25 de l’Annex 7.4). Els 

ítems objecte d’anàlisi, seran els hotels Mar i Pins, Niza i Gayà. 

 

Just a l’extrem de la platja Palmira, es troba l’hotel Mar i Pins. S’explicarà 

amb brevetat la seva història, tenint en compte que els alumnes disposaran a la 

seva fitxa dels plànols de la construcció de l’hotel, document que serà 

comentat, ja que a l’actualitat no existeix la part de l’hotel que existia en aquella 

època, sinó només un edifici posterior de l’any 1972 (AMC, Urbanisme: obra 

major, 25), ja que l’hotel va ser demolit. Sobre les causes d’aquesta demolició, 

es plantejarà un treball de recerca d’informació al final de l’itinerari. Després, el 

docent disposarà d’una fotografia antiga de l’hotel, per mostrar-la als alumnes, 

mostrant també una fotografia de la platja de Palmira a finals dels anys 

cinquanta, ja que des d’aquest lloc, es pot tenir una visualització completa 

d’aquesta platja a l’actualitat (Doc. 9 i Doc. 10 de l’annex 7.3). El següent hotel 

a comentar, és l’hotel Niza, juntament al qual es troba l’Hotel Gayà, tots dos 

dels anys cinquanta (AMC, Urbanisme: obra major, 303 i 351). 

 

Arribant al carrer Eucaliptus, ens trobam al punt número vuit del recorregut, 

que es correspon a la fitxa cinc dels alumnes (Document 26 de l’Annex 7.4), 

que ens servirà per les aturades vuit, nou, deu, onze i dotze. Cal dir que 

algunes d’aquestes aturades seran molt breus, i serviran només per completar 

els continguts explicats a la primera d’aquestes quatre. Així, l’explicació del 

punt vuit, es dirigirà cap a la zona oposada a la platja. Es tracta de la zona on 

es va projectar i desenvolupar la primera urbanització de Peguera, al 1935 

(AMC, Urbanisme: planejament, 1521/2). 
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Per complementar aquestes explicacions, els alumnes disposaran a la seva 

fitxa del plànol del projecte de la urbanització Atalaia del 1935. A partir d’aquí, 

els següents tres punts discorren pels diferents carrers que formaven aquesta 

urbanització, podent així visualitzar el seu traçat. A més, es tindrà a mà el 

plànol del PGOU de Peguera de l’any 1957, per poder comparar-lo. 

 

Continuant pel carrer Eucaliptus i, després, cap al carrer Dragonera, 

arribam al següent punt de l’itinerari. Es tracta de l’actual hotel Petit Blau que, 

en els seus orígens, va ser l’hotel Jazmin. El docent farà una petita explicació 

sobre aquest, recalcant que ens tornam a trobar amb un apartament turístic 

que va ser construït sobre un xalet ja existent que es va ampliar per aquesta 

finalitat (AMC, Urbanisme: obra major, 452). 

 

Continuam pel mateix carrer fins que arribam a l’Hostal Don Carlos, el punt 

deu de l’itinerari. Baixant el carrer arribam al punt onze de l’itinerari. Aquí 

només fa falta fer una breu explicació de que just allà es trobava l’antiga 

església de Peguera (surt al plànol de 1957). No obstant, a l’actualitat no 

queden restes d’ella. 

 

Al següent punt, arribarem al darrer ítem per analitzar a l’itinerari. Es tracta 

de l’hotel Bella Colina, que va ser inaugurat a l’any 1953, i la seva estructura 

exterior ens recorda a la d’altres hotels dels anys cinquanta que ja hem vist, 

com per exemple l’hotel Bahia, o La Concha Park, establint una relació entre 

ells. El docent disposarà d’una fotografia antiga de Peguera on es veu l’hotel, 

per poder comparar-la amb l’actualitat (Doc. 11 de l’annex 7.3). 

 

Arribant al punt tretze, es plantejarà una activitat en grup on, dividits en 

petits grups de dos, els alumnes hauran de fer una descripció, en línies 

generals, de l’evolució urbanística de Peguera entre els anys trenta i finals dels 

cinquanta. Per fer aquesta activitat, els alumnes comptaran amb els plànols de 

les dues urbanitzacions de Peguera als anys trenta, i el plànol del PGOU de 

1957, establint les diferents relacions entre ells, sobre la forma del traçat dels 
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carrers i la disposició dels edificis existents. Es tracta d’una activitat on puguin 

apreciar de forma visual els canvis urbans a Peguera en la fase inicial del seu 

turisme. 

 

Després de l’activitat, es farà un breu resum d’allò més important d’aquesta 

primera part de l’itinerari. El docent haurà de recalcar que, una gran part 

d’aquests primers hotels, varen ser construïts per part d’algunes de les 

primeres famílies que varen arribar a viure a Peguera, i varen adquirir 

propietats fruit de les primeres parcel·lacions de la zona. De fet, molts 

d’aquests primers hotels varen sorgir d’ampliacions dels habitatges d’aquestes 

famílies emprenedores de l’indústria del turisme a aquesta zona. Una altra 

característica d’aquestes edificacions, és que moltes varen començar com 

establiments hotelers petits, però que més tard varen sofrir ampliacions, com és 

el cas de l’hotel Villamil. A més, s’han vist els diferents projectes urbanístics de 

la zona ( les dues primeres urbanitzacions dels anys trenta, i el PGOU de 

1957), fet que permet observar cartogràficament l’evolució d’un nucli turístic, 

així com el seus orígens (en paral·lel als d’altres zones turístiques de Mallorca) 

(Seguí, 2005). Amb aquest resum acaba la primera part d’aquest itinerari, 

recomanant el punt d’aturada tretze per fer un descans d’uns vint minuts, abans 

de començar la segona i darrera part de la ruta proposada. 
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4.4.2. Segona part: El boom turístic a Peguera fins  a la crisi 

dels setanta: 

 

Aquesta segona part de l’itinerari didàctic en qüestió tractarà els anys de 

l’anomenat boom turístic a la localitat de Peguera. Parlam dels anys de més 

intensitat quant al creixement del turisme en aquesta localitat, així com a les 

Illes Balears i a la resta d’Espanya. La duració d’aquesta part de l’itinerari seran 

dues hores i tres quarts, aproximadament, comptant amb el recorregut d’uns 

4,2 quilòmetres, a més de les explicacions i activitats a les diferents aturades 

que es duran a terme. Pels càlculs de les distàncies i els temps s’ha fet ús de 

Google maps, així com un recorregut presencial. 

 

Aquesta part de l’itinerari comptarà amb dotze aturades, que es distribuiran 

al llarg dels 4,2 quilòmetres de recorregut, començant a l’Oest de Peguera i 

acabant a l’Est (Document 13 de l’Annex 7.3). Les diferents explicacions del 

docent es complementaran amb els elements existents a l’itinerari, que 

permetran que els continguts es puguin assimilar de forma més atractiva pels 

alumnes, fent-los més propers a ells. Es tracta de continguts teòrics del 

currículum de Geografia i d’Història d’Espanya de segon de Batxillerat que es 

basaran en els diferents punts d’aturada de l’itinerari. 

 

Les diferents explicacions que es faran a les aturades, duraran uns deu 

minuts aproximadament, però depenent de la quantitat de continguts que s’hagi 

d’explicar. Així, algunes aturades podran arribar als quinze o vint minuts, en cas 

que els alumnes hagin de realitzar qualque activitat, desenvolupant-la a les 

fitxes que tindran. 

 

La segona part de l’itinerari començarà després del descans ubicat al punt 

número tretze de l’itinerari, i es distribuirà en cinc fitxes diferents. La primera 

d’elles es correspon a les aturades catorze i quinze del recorregut. 
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La primera aturada (Doc. 16 de l’Annex 7.2) és a l’Hotel Torà, on el docent 

començarà explicant una introducció sobre la situació de Peguera a 

començament dels anys seixanta. Es tracta d’explicar la quantitat d’hotels i 

apartaments turístics que hi havia o les plaçes hoteleres existents, comparant-

les amb l’actualitat, per poder apreciar el volum de la quantitat d’edificacions 

turístiques que ja hi havia al 1960. Després, s’observarà l’estructura de l’Hotel i 

els apartaments Torà, indicant l’any de la seva construcció35. 

 

Arribant al següent punt (Doc. 17 de l’Annex 7.2), s’observaran els hotels 

Venecia, Neptuno, Creta i Cupido. Aquí, s’hauran d’explicar alguns aspectes. 

En primer lloc, que l’hotel Venecia, quan va ser inaugurat, pertanyia a la família 

Gayà, que ja hem tractat abans a l’itinerari (AMC, Urbanisme: obra major, 303). 

En segon lloc, que ens trobam a la zona on als anys trenta es va projectar la 

Urbanització Atalaya, però que ara ha anat creixent urbanísticament a mesura 

que es desenvolupa l’activitat turística. Com a activitat per als alumnes, es 

planteja a la fitxa corresponent (Doc. 27 de l’Annex 7.4) que, de manera 

senzilla, es faci una comparació entre aquesta zona concreta de Peguera des 

dels seus inicis fins a l’actualitat. Per fer-ho, a la fitxa figura un mapa de la zona 

actualment, que els alumnes poden comparar amb els plànols de “Sa Atalaya” 

de 1935 i el de Peguera del 1957. 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes anotin a la fitxa els 

principals canvis, resumidament, que es poden apreciar a vista aèria, observant 

així l’impacte de la construcció desmesurada fruit del turisme, a l’entorn natural. 

 

A continuació, es demanarà als alumnes que estiguin atents al llarg de la 

resta de l’itinerari, i es fixin si hi ha noms de diferents hotels que tenen paraules 

en comú. En cas afirmatiu, que els anotin, i que pensin a qué es deu aixó. Es 

tracta de les primeres cadenes hoteleres que varen construir establiments 

hotelers a Peguera, fet que es comentarà al final de l’itinerari. 

 

                                                 
35 El contingut de les explicacions està explicat al document 16 de l’Annex 7.3. 
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Les següents tres aturades de l’itinerari es corresponen a la fitxa set (Doc. 

28 de l’Annex 7.4). A l’aturada número setze, es veuran tres hotels de grans 

dimensions (S’Olivera, Bulevar Paguera i Valentin Park), així com l’Hotel 

Valentin Paguera a la següent aturada (Doc. 18 i Doc. 19 de l’Annex 7.2). En 

aquestes dues, el docent farà una explicació sobre el boom turístic a les 

Balears al començament dels anys seixanta, parlant de l’increment de 

construccions hoteleres i del nombre de turistes arribats, així com la 

inauguració de l’Aeroport de Son Sant Joan i la implicació que va tenir al 

turisme. A més, es farà una breu menció al Pla d’Estabilització del 1959 (al final 

de l’itinerari es proposarà un treball en grup de recerca sobre aquest). 

 

Al punt d’aturada divuit (Doc. 20 de l’Annex 7.2) es visualitzaran fins a cinc 

hotels diferents, mentre el docent explica la intensificació del boom turístic a 

Peguera (i extrapolant-lo a les Balears) a finals dels anys seixanta i 

començament dels setanta. Mentrestant, es veuran els principals elements 

arquitectònics de la façana dels hotels d’aquest punt d’aturada, com el BQ 

Paguera Boutique Hotel (antic Maria Dolores) o el Palmira Paguera (antic hotel 

Palmira), que va ser edificat per part d’una promotora urbanística, i no d’un 

particular (AMC, Urbanisme: obra major, 823 i 2062), fet que començarà a ser 

comú des de la dècada dels seixanta. A continuació, es plantejarà als alumnes 

que expliquin, a la seva fitxa, quines són les principals diferències que veuen 

entre les característiques de les construccions turístiques d’abans dels anys 

seixanta i de finals dels seixanta i començament dels setanta. Es tracta que els 

alumnes s’adonin que des dels anys seixanta es construeixen els grans hotels i 

apartaments de grans dimensions, fruit de la construcció desmesurada. 

 

Les dues aturades que segueixen a l’itinerari (Doc. 21 i Doc. 22 de l’Annex 

7.2), es corresponen a la fitxa vuit (Doc. 29 de l’Annex 7.4). A l’aturada 19, es 

tindrà una visió d’una bona part del Bulevard de Peguera. Es mostrarà als 

alumnes una fotografia de la mateixa zona al 1962 (Doc. 14 de l’Annex 7.3), per 

poder comparar-les i veure que en aquella època, al Bulevard es podia circular 

en dos sentits, mentre que ara és d’una sola direcció. S’aprofitarà per fer una 
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explicació sobre l’evolució de les infraestructures en comunicacions a les Illes 

Balears, relacionant-ho amb l’augment de turistes i de població fins a 

l’actualitat. 

 

A continuació, els alumnes veuran a la fitxa un mapa de Peguera amb la 

nova reestructuració del trànsit en aquest nucli, després de la remodelació del 

Bulevard al 199836. Hauran d’explicar breument quins podrien ser els motius 

per haver fet aquests canvis i quins avantatges o inconvenients creuen que pot 

ocasionar. Després, es demanarà als alumnes si coneixen altres exemples de 

zones on s’ha modificat la circulació del trànsit per fer-la més amable als 

vianants i evitar el col·lapse de vehicles (com la Platja de Palma, el Port de 

Pollensa o Magaluf). 

 

Quant a la següent aturada, només seria una visió general d’un altre hotel 

fruit de la balearització, l’Hotel Linda Playa, també edificat a nom d’una 

empresa com l’hotel Palmira Paguera, continuant amb el transcurs de l’itinerari. 

 

Així, arribam a les següents tres aturades de l’itinerari (Doc. 23, Doc. 24 i 

Doc. 25 de l’Annex 7.2). El punt d’aturada número 21 permet veure dos grans 

hotels, el Valentin Reina Paguera, edificat a nom d’una empresa turística (AMC, 

Urbanisme: obra major, 2034), i el Palmira Cormoran. Just en aquest punt els 

alumnes poden treure la fitxa número nou (Doc. 30 de l’Annex 7.4), on es pot 

veure un mapa de Peguera corresponent al PGOU de Calvià de 1972. Es farà 

una breu presentació del PGOU37 per part del docent, i després es plantejarà 

als alumnes que cerquin les característiques principals que es poden observar 

al mapa del PGOU a Peguera, en matèria d’urbanisme. Al mapa es poden 

apreciar diferents zonificacions, a més d’alguns projectes de carreteres per fer 

una circumval·lació, amb l’objectiu que l’alumne pugui interpretar, a partir d’un 

                                                 
36 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/144c2480-0876-4cd0-ae5b-
9990365e801d/DOC20180903144017Memoria+y+pliegos.pdf?MOD=AJPERES [recuperat el 
02/07/2019] 
37 Tota la informació corresponent al PGOU és a l’Arxiu Municipal de Calvià, Urbanisme: 
planejament, 1387. 
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mapa, quins eren els principals objectius en matèria de planificació urbana a 

Peguera al PGOU de 1972. 

 

Continuant caminant pel Bulevard, arribam cap al punt número 22 on, 

passant pels apartaments Es Turó, ens trobam a l’extrem més oriental de la 

platja de Palmira, on es pot observar tota la badia. Sobre els apartaments, 

aquests varen ser edificats al 1963, en dos blocs diferents, que es poden veure 

avui en dia (AMC, Urbanisme: obra major, 670). Quan arribam a la platja, el 

docent mostrarà una fotografia antiga de Peguera (Doc. 15 de l’Annex 7.3), per 

poder comparar-la amb la situació actual i tornar una altra vegada a prendre 

consciència dels efectes de la balearització al paisatge. 

 

Al punt d’aturada número 23, arribam a la zona on anteriorment es va 

projectar la urbanització Torà, invitant als alumnes a comparar la situació 

d’aquesta zona a l’actualitat amb la situació d’aquesta al plànol de 1936, així 

com al mapa de Peguera de 1958. D’aquesta forma, es pot analitzar, a través 

de mapes, l’evolució urbanística. Per poder comparar-ho amb la situació actual, 

també es poden utilitzar plànols actuals de Peguera38. Es tracta d’un punt on hi 

ha bastants hotels edificats a la dècada dels seixanta, com l’Hotel Sunna o 

l’Hotel Palmira Paradise (antic hotel La Cartuja), construït per una empresa 

turística (AMC, Urbanisme: obra major, 684). 

 

Arribam als dos darrers punts d’aturada de l’itinerari en qüestió (Doc. 26 i 

Doc. 27 de l’Annex 7.2), que es corresponen a la fitxa número deu de l’alumnat 

(Doc. 31 de l’Annex 7.4). L’aturada número vint-i-quatre és al passeig de la 

platja de Torà, just al costat de l’Hotel Beverly, un dels més grans de Peguera. 

Aprofitant que és la darrera part de l’itinerari, el docent farà una explicació de la 

de la crisi del petroli del 1973, i com aquesta va afectar a l’arribada de turistes a 

les Balears i va posar fi al boom turístic que havia començat als anys seixanta, 

                                                 
38 Aquests plànols es poden adquirir de forma gratuïta a l’oficina d’nformació turística de 
Peguera, ubicada al carrer Ratolí, a prop d’aquest punt de l’itinerari (i del punt 1, podent-los 
aconseguir al començament de l’itinerari). 



 - 45 - 

amb l’aturada també del sector de la construcció entre 1973 i 1975 (Seguí, 

2005). 

 

Continuant pel passeig, arribam a la platja de La Romana, on pujarem per 

unes escales fins arribar al carrer José Guevara, on està situada la darrera 

aturada de l’itinerari, davant de l’hotel Lido Park. A la seva fitxa, els alumnes 

tenen un mapa del projecte d’urbanització “La Romana” corresponent al Pla 

General Parcial aprovat al 1959, que no s’arribà a aprovar (AMC, Urbanisme: 

planejament, 1559/1). El docent farà una senzilla explicació d’aquest, fent 

incidència en els seus principals aspectes en matèria d’urbanisme. Després, 

s’acabarà fent una visió general de la situació turística de Peguera al 

començament de la crisi del petroli dels setanta. 

 

A continuació, es farà un resum de tot l’itinerari en el seu conjunt, repasant 

els aspectes més importants a tenir en compte. Després, es tornarà a fer 

referència a un aspecte que ja es va esmentar al punt d’aturada quinze de 

l’itinerari, quan es va demanar als alumnes si trobaven noms d’hotels amb 

paraules que es repeteixen durant l’itinerari. Es tracta de les cadenes hoteleres 

que, en aquest itinerari, hem vist diferents hotels de la cadena Valentin i també 

de la cadena Palmira Hotels. 

 

Una vegada aclarida aquesta qüestió, el docent encarregarà als alumnes 

una sèrie de treballs de recerca en grup sobre els continguts de l’itinerari. 

Aquesta recerca es podrà fer tant de forma digital com amb bibliografia en 

paper, citant sempre les fonts. Es tracta de cinc treballs diferents que hauran de 

preparar en forma de presentació de deu minuts cap a la resta de companys 

durant la següent sessió de classe39. Per un suposat grup de vint alumnes, es 

faran cinc grups de quatre alumnes cadascun d’ells. 

 

 

                                                 
39 Com a recomanació, cal deixar que hi hagi alguns dies de diferència perquè puguin preparar-
ho, com un cap de setmana, fent la sortida didàctica un dels darrers dies de la setmana. 
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4.5. Activitats de consolidació sobre l’itinerari D idàctic. 

 

Com a activitats per consolidar els continguts que s’han impartit al 

transcurs de l’itinerari didàctic en qüestió, els alumnes hauran de fer, tal i com 

s’explicarà al finalitzar l’itinerari, una sèrie de treballs de recerca sobre temes 

que s’han tractat durant la sortida. Es dividirà el grup en cinc petits grups. 

 

El primer grup cercarà informació sobre les dues cadenes hoteleres que 

hem esmentat durant la sortida (Palmira i Valentin), així com les principals que 

operen a les Illes Balears ( els seus orígens, la seva història, els seus 

propietaris, les zones on operen, quines són les seves inversions més 

importants, si tenen o no inversions a l’estranger, etc). 

 

El segon grup cercarà informació sobre la demolició de l’hotel Mar i Pins, ja 

esmentada anteriorment a l’itinerari. Es tracta de cercar els motius de la seva 

demolició (que poden trobar a diferents notícies40), i que els expliquin. 

L’objectiu és que els alumnes comprenguin que va ser fruit de la Llei de Costes 

de 1988, donant peu a que expliquin els seus aspectes més importants. 

 

El tercer grup farà una recerca sobre què és un PGOU, i les 

característiques que ha de tenir. Es podrà posar com exemple el PGOU de 

Calvià aprovat al 2009, disponible a la pàgina web de l’Ajuntament41. 

 

El quart grup cercarà informació sobre alguns exemples de zones 

turístiques de les Illes Balears on s’ha reestructurat el trànsit de vehicles per 

adaptar-les als vianants, explicant en què han consistit aquests canvis, quin 

eren els seus objectius i com han quedat a l’actualitat. Com exemples, el Port 

de Pollensa, la Platja de Palma,  el Port de Sóller o alguns carrers de Magaluf 

(Avinguda Magaluf). 

                                                 
40 https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2010/12/13/27772/inician-el-derribo-del-hotel-
mar-i-pins-de-peguera.html [recuperat el 27/06/2019]. 
41 http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KNOTICIA=1734&KIDIOMA=2&KNODE=684 
[recuperat el 03/07/2019] 
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El darrer grup farà un treball de recerca sobre el Pla d’Estabilització de 

1959, indicant en què va consistir, quins eren els seus objectius i quines varen 

ser les seves conseqüències pel desenvolupament turístic dels anys seixanta. 

 

Així, cadascun d’aquests cinc grups haurà de preparar una presentació que 

farà a la resta de companys de classe (utilitzant Power Point, Prezi o similars), 

els quals hauran de prendre nota perquè els continguts explicats es podrien 

demanar a la següent prova escrita de l’assignatura. 

 

En aquest sentit, hi haurà dues sessions posteriors a l’itinerari didàctic per 

consolidar els seus continguts. A la primera d’elles, els cinc grups d’alumnes 

exposaran les seves presentacions i les explicaran a la resta de companys, 

amb un temps d’uns deu minuts per cadascuna d’elles (tenint en compte que 

una sessió de classe són 55 minuts). 

 

A la següent sessió, el professor, que haurà pres nota d’alló que varen 

explicar els alumnes a l’anterior sessió durant les seves presentacions, 

comentarà els aspectes més importants dels cinc temes que es varen explicar. 

A més, explicarà si hi ha qualque element que no va quedar ben desenvolupat 

a alguna de les presentacions. 

 

Sobre l’avaluació dels alumnes, es tindran en compte els continguts 

apresos al llarg de l’itinerari, corregint les activitats que es varen demanar als 

alumnes a les seves fitxes. El professor corregirà aquestes fitxes, que els 

alumnes hauran d’entregar durant la sessió següent a l’itinerari, anotant les 

indicacions pertinents. Quant als treballs en grup, els alumnes hauran 

d’entregar al professor el treball per escrit (via paper o digital), que corregirà. A 

més, es tindrà en compte l’expressió oral durant les exposicions dels treballs. 

 

Sabent que aquesta proposta està ubicada dins segon curs de batxillerat, 

els continguts treballats durant la sortida i les sessions prèvies i posteriors 
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relacionades amb aquesta, seran matèria d’estudi per a la següent prova 

escrita que es farà. Hem de ser conscients que el curs va dirigit cap a l’EBAU, i 

el percentatge de la nota corresponent a l’avaluació dels treballs i activitats que 

es corregiran sobre l’itinerari, estaran marcats pel departament de cada centre. 

Prenent com exemple el cas de l’IES Calvià, on he fet les pràctiques del 

present màster, aquest percentatge seria del 10% de la nota final de 

l’avaluació, i el 90% restant es correspondria a proves escrites42. 

 

Tentint en compte aquestes limitacions que hi ha a aquest curs, l’itinerari en 

qüestió ens servirà per treballar continguts corresponents al currículum de 

segon de batxillerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Aquesta informació també es pot consultar a: 
https://sites.google.com/site/iescalvia/famlies/informacio-per-a-pares [recuperat el 20/06/2019]. 
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5. Conclusions: 

 

Una vegada hem acabat de desenvolupar el cos de la proposta didàctica 

que aquí es presenta, podem establir una sèrie de conclusions. 

 

En primer lloc, la proposta ha servit per demostrar la importància dels 

itineraris didàctics en l’ensenyament de la geografia i la història, donant un gran 

valor a la història i la geografia a nivell local. A més, aquests itineraris didàctics 

poden servir, com al cas del present treball, per donar una visió més propera 

dels continguts del currículum a l’alumne. 

 

També és evident, a partir de l’anàlisi de la proposta que, a partir d’un nucli 

concret, es pot explicar un procés que afecta no només a aquella zona 

concreta, sinó a un àmbit més general, com és el cas del turisme a les Illes 

Balears, explicat a través d’un cas concret (Peguera). 

 

Un altre aspecte d’aquesta proposta didàctica és que s’ha aconseguit 

apropar el patrimoni històric i cultural als estudiants de batxillerat, per 

concienciar-los de la seva importància. En aquest sentit, algunes de les 

activitats que es proposen, requereixen veure documents que s’han obtingut a 

l’Arxiu Municipal de Calvià, fet que permet apropar als alumnes a les fonts 

primàries, un element molt important. A més, es pretén que els alumnes tinguin 

consciència ambiental pel paisatge que els envolta. 

 

També s’incentiva la capacitat de l’alumne per treballar de forma individual i 

per treballar en grup, de forma col·laborativa, introduïnt així diferents tipus de 

treball. Aixó és un aspecte molt important, ja que l’alumne necesitarà, el dia de 

demà, saber com desenvolupar problemes des de diferents perspectives 

utilitzant diverses formes de treball. 

 

Un altre aspecte a esmentar, és que amb aquesta proposta s’ha elaborat 

suficient material didàctic per tractar la història i la geografia del boom del 
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turisme a Peguera, relacionant-ho amb diferents continguts del currículum de 

Geografia i d’Història d’Espanya de segon de batxillerat, que es poden treballar 

a través d’aquest itinerari didàctic proposat. Així, es poden impartir els 

continguts d’un curs com segon de batxillerat, centrat en les proves EBAU, des 

d’una perspectiva més innovadora, sense la necessitat de centrar-se només en 

les classes magistrals tradicionals. 

 

En aquest sentit, es vol reivindicar la necessitat de sortir d’aquestes classes 

tradicionals, que tant dominen a segon de batxillerat, i que és possible impartir 

els continguts del currículum i de les proves EBAU amb altre tipus de 

metodologies, com és el cas d’aquesta proposta. 
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7. ANNEX 

 

7.1. Temporització de les sessions: 

 

 

Sessió 1 

 5’  Passar llista i preparar material. 
10’ Activitat inicial: pluja d’idees dels conceptes 
“terciarització” i “balearització”. 
10’ Activitat de desenvolupament: terciarització i 
balearització. 
15’ Activitat de desenvolupament: Els espais 
turístics. Característiques i evolució. 
15’ Activitat de consolidació: Mapa d’àrees 
turístiques d’Espanya i de les Illes Balears. 

 

Sessió 2 

 5’  Passar llista i preparar material. 
25’ Activitat de desenvolupament: visualització 
d’un video sobre història del turisme a les Illes 
Balears. 
15’ Activitat de consolidació: comparació de 
fotografies antigues i actuals de zones 
turístiques. 
10’ Explicació de la sortida didàctica. 

 

Sessió 3 

 
Desenvolupament de l’itinerari didàctic dins 
d’una sortida didàctica. 

 

Sessió 4 

5’ Passar llista i preparar material. 
50’ Presentacions dels treballs dels alumnes. 

 

Sessió 5 

5’ Passar llista i preparar material. 
50’ Activitat de consolidació: Repàs dels 
continguts tractats a les presentacions. 
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7.2. Documents de l’itinerari didàctic: 

 
Doc 1: Ruta de la primera part de l’itinerari amb l es diferents aturades: 

 
Font: Google maps i elaboració pròpia. 

 
Doc. 2: Aturada 1:  Bulevard de Peguera a l’Hotel Bahia. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 3: Aturada 2:  Carrer Gavines entre els nombres 28 i 29. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 4: Aturada 3:  Carrer Romana a l’Hotel La Concha Soul. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 5: Aturada 4:  Bulevard de Peguera a l’Hotel Playas Paguera. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 6: Aturada 5:  Bulevard de Peguera a l’Hotel Villamil i a l’Hotel Maria Eugenia. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 7: Aturada 6:  Passeig Marítim de Palmira a l’Hotel Malgrat. 

 

Font: Tripadvisor. 

 

Doc. 8: Aturada 7:  Carrer Mare Selva. 

 

Font: ABC 

 

Doc. 9: Aturada 8: Bulevard de Peguera amb el carrer Eucaliptus. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 10: Aturada 9: Carrer Dragonera a l’antic Hotel Jazmin. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 11: Aturada 10:  Carrer Dragonera amb carrer Malgrat. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 12: Aturada 11:  Carrer Malgrat amb carrer Eucaliptus. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 13: Aturada 12:  Carrer Bell Turó amb carrer Talaia. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 14: Aturada 13:  Avinguda de Peguera amb el carrer Espiga. 
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Doc. 15: Ruta de la segona part de l’itinerari amb les corresponents aturades.  

 

Font: Google maps i elaboració pròpia. 

 

Doc. 16:  Aturada 14:  Carrer Bell Turó amb carrer Galatzó. 

 

 

Doc. 17: Aturada 15:  Carrer Roser, i Bulevard amb carrer Eucaliptus. 

 

Font: Google maps. 
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Doc. 18: Aturada 16:  Carrer Eucaliptus amb carrer Llum. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 19: Aturada 17: Carrer Dragonera amb carrer Perera. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 20: Aturada 18:  Carrer Palmira. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 21: Aturada 19:  Bulevard de Peguera amb carrer Pins. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 22: Aturada 20:  Carrer Tarongers. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 23: Aturada 21:  Carrer Mallorca. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 24: Aturada 22:  Carrer Passerells. 
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Font: Google maps. 

 

Doc. 25: Aturada 23:  Carrer Gavines. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 26: Aturada 24:  Hotel Beverly des de la platja de Torà. 

 

Font: Google maps. 

 

Doc. 27: Aturada 25: Carrer José Guevara. 

 

Font: Google maps. 
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7.3. Documents per al professor: 

 

Sessió 1: 

- Activitat de desenvolupament: Els espais turístics. Característiques i 

evolució. 

 

Doc. 1: Mapa de les principals àrees turístiques d’Espanya: 

 
Font: https://iacare.blogspot.com/2014/04/el-turisme-espanya.html [recuperat el 

16/06/2019] 

 

Doc. 2: Gràfic sobre l’evolució dels turistes a Espanya: 
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Font: https://blog.universidadeuropea.es/es/turismo/viajes-y-turismo/la-calidad-y-

diversidad-de-los-tipos-de-alojamientos-que-eligen-los# [recuperat el 16/06/2019] 

 

Doc. 3: Mapa de les principals àrees turístiques de les Illes Balears: 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Doc. 4:  Gràfic sobre l’evolució de la població, els turistes i les places turístiques a les Illes 

Balears: 

 

Font: https://www.diagonalperiodico.net/global/31028-balears-la-azada-al-mercedes-y-al-

colapso.html [recuperat el 16/06/2019]. 
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Sessió 2:  

- Activitat de desenvolupament: visualització d’un video sobre història del 

turisme a les Illes Balears. 

Enllaç al video: https://ib3.org/unsegle?pl=1&cont=a7477052-4930-47dc-b4e1-

5f01ccbe46d6 [recuperat el 14/06/2019]. 

 

 

Itinerari didàctic: 

 

- Doc. 5:  Fitxa primera part de l’itinerari. 

 

Fitxa part 1: 

 

Durada aproximada:   

2 h 

Distància recorreguda: 

 2,5 km.  

 

Aturades: 

1- Introducció històrica i urbanització de Torà. 

2- Urbanització de Torà. 

3- Hotel la Concha Park. 

4- Hotel Playas Paguera. 

5- Ca’n Tianet i Hotel Villamil. 

6- Hotel Malgrat, Hotel Atalaya i Hotel Carabela. 

7- Hotel Mar i Pins, Hotel Niza i Hotel Gayà. 

8- Urbanització Atalaya. 

9- H. Jazmin. 

10- Hostal Don Carlos. 

11- Antiga església. 

12- Hotel Bella Colina. 

13- Resum de la primera part. 

 



 - 71 - 

 

Doc. 6:  Fotografia hotel Bahia. 

 

Font: Ajuntament de Calvià, 1962. 

 

Doc. 7:  Fotografia hotel Malgrat. 

 

Font: Muntaner, 1980. 

 

Doc. 8: Fotografia hotel Carabela i Malgrat. 

 

Font: www.picclik.de 

 

 

Doc. 9:  Fotografia hotel Mar i Pins (part antiga). 
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Font: www.todocoleccion.net 

 

Doc. 10:  Fotografia platja de Palmira anys 50. 

 

Font: Muntaner, 1980. 

 

Doc. 11: Fotografia hotel Bella Colina. 

 
Font: www.todocoleccion.net 
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Doc. 12:  Informació per desenvolupar els continguts de les explicacions als diferents punts 

de l’itinerari: 

 

 

Aturada1:  

Els començaments de Peguera els podem situar quan, a principis del segle XIX, Enrique 

Waring va comprar la finca de Peguera, i va edificar la primera casa a la zona: Palmira. Però al 

llarg del segle va continuar sent una zona sense pràcticament cap construcció fins al primer 

terç del segle XX (Vora Mar, 1974). 

 

Sobre la urbanització de Torà, hem de dir que els propietaris dels terrenys on es varen fer 

aquestes primeres parcel·lacions, eren membres de la familia Roca Wering. Asterio Unzué, el 

marit de Francisca Roca Waring, juntament amb Guillem Roca Wering, polític mallorquí 

(Muntaner, 1980), varen ser els hereus de les diferents propietats que tenia en aquesta zona 

Enrique Waring, l’enginyer britànic a qui ja hem esmentat anteriorment, qui ja havia treballat en 

la dessecació de l’Albufera d’Alcúdia per poder convertir-la en terres per a l’explotació agrària. 

La família va encarregar el projecte d’urbanització a la immobiliària Atalaya S.A. per part de 

l’arquitecte Guillem Muntaner (Yrigoy, 2015). Aquestes primeres urbanitzacions dels anys 

trenta, sorgiren amb la idea de ciutats-jardí, amb habitatges unifamiliars, com el cas de Palma 

Nova o Cala d’Or ( Cirer, 2006). 

 

Aturada 2:  

Als anys trenta ja es varen començar a edificar alguns habitatges, però va ser, sobretot, a 

partir dels anys cinquanta quan va augmentar considerablement la construcció de xalets 

unifamiliars a les parcel·les de Peguera (A.M.C.). 

 

Aturada 4: 

L’hotel Playas Paguera va ser inaugurat al 1930. El seu propietari, Miquel Pons i Ferrà, 

tenia una ferreria a Es Capdellà, motiu pel qual a l’hotel l’anomenaven “s’hotel de Ca’s Ferrer” 

(Muntaner, 1980). A l’any 1934, Miquel Pons va morir i l’hotel el varen continuar gestionant els 

seus tres fills amb l’ajuda de la resta de la familia, així com també la ferreria d’Es Capdellà fins 

al 1960 (Vora Mar, febrer 1975). 

 

Aturada 5: 

L’Hotel Villamil, és un hotel que va ser edificat per dos socis, Walter Smith, americà, i 

Fernando Gayà, mallorquí, als anys cinquanta. A l’any 1956 comptava amb un total de trenta-

dos habitacions, per les quals han passat personalitats de les classes socials més distingides, 

com la filla del duc de Wellington, de la família reial britànica o el rey Saud d’Aràbia (Garcías, 

1986). Va ser edificat per pedres de marès que eren extretes de les pedreres que estaven 
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situades a la zona de Cala Fornells, a la part més occidental de la badia, on hi havia entre sis i 

set pedreres. A part del marès, més tard es varen començar a utilitzar maons a les noves 

edificacions. Molts d’aquests es fabricaven a “sa Teulera” que hi havia a la pròpia localitat de 

Peguera, que es va aixecar al 1919-20 (Vora Mar, desembre 1978). 

 

Ca’n Tianet va ser fundat pel matrimoni format per Sebastià Torrens (l’amo en Tianet) i 

Margarita Barceló. En Sebastià Torrens va anar de jove a treballar a Cuba, on va guayar els 

suficients diners per poder comprar, a la seva tornada, una parcel·la al centre de la platja de 

Palmira, on va construir als anys vint, un cafè o taverna per als carreters que anaven entre 

Palma i Andratx. 

 

Ca’n Tianet era famós per ser l’únic parador que hi havia a tota la costa del Ponent de 

Mallorca. Els caps de setmana hi arribaven allà excursionistes o pescadors de Palma i altres 

llocs de l’illa. Més endavant, es va obrir una botiga d’ultramarinos. La seva situació és a la 

mateixa parcel·la on està l’Hostal Maria Eugènia, però en la part més occidental d’aquesta, al 

costat de l’hostal. Sobre l’hostal Maria Eugenia, aquest va ser inaugurat al 1957, sent també un 

dels primers de la zona. (Vora Mar, octubre 1974). 

 

Aturada 6: 

L’Hotel Malgrat, es va començar a construir a l’any 1932, i va ser inaugurat el 1934, sent el 

segon hotel de Peguera (després del Playas Paguera), i el tercer del municipi de Calvià (el 

primer va ser l’Hotel Ca’s Català, actualment Maricel). El fundadors de l’hotel varen ser un 

matrimoni originari d’Algaida, Antonio Mulet Gomila i Petra Gomila Estrany, que varen compar 

allà un solar després de la parcel·lació feta a Peguera pel propietari del terreny, Guillem Roca 

Waring (Vora Mar, març 1975). Aquest hotel va tenir la particularitat de que va continuar obert 

durant la Guerra Civil (Muntaner, 1980).  

 

Sobre l’hotel Carabela, els seus orígens turístics es remunten a l’any 1948, quan es va 

obrir un bar a la planta baixa, a aquests terrenys que eren propietat de Guillem Roca Waring. 

L’ampliació de l’edifici de dues noves plantes per funcionar com a hotel, es correspon a l’any 

1958. En aquest any, era propietat de Miguel Sans Carbonell. La familia Sans Carbonell va ser 

la primera família que es va establir a Peguera per viure, on estan actualment els apartaments 

Los Almendros, establint una botiga d’alimentació i carnisseria a les seves terres (Vora Mar, 

desembre de 1974). Així, ens trobam amb una altra familia de les primeres que varen arribar a 

Peguera i varen aconseguir invertir en la incipient indústria del turisme. 

 

Es tracta d’una construcció de finals dels anys quaranta, que va sofrir una ampliació al 

1950. Va començar a funcionar com un dels primers establiments hotelers de la zona, propietat 

de la familia Gayà Mayol, una altra família de les primeres que es varen dedicar al negoci de 
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l’hoteleria a aquesta zona. Per a la construcció d’aquest hotel, es pot veure a la façana que 

s’han utilitzat els mateixos materials que a la construcció de l’Hotel Villamil, anteriorment 

esmentat a aquest mateix itinerari. Es tracta del marès, extret, com ja varem dir, de les 

pedreres de Cala Fornells. 

 

La família que va regentar aquest hotel, Guillem Gayà Matas i Catalina Mayol Bou, 

juntament amb els seus fills, podríem dir que va tenir una trajectòria en paral·lel a la família 

Torrens-Barceló (Ca’n Tianet). Guillem Gayà també va anar a Cuba durant els seus anys de 

joventut, i després a l’Argentina. Quan varen tornar, aquesta família que provenia de Sant Joan, 

varen treballar al finca de Camp de Mar fins que, als anys vint, arribaren a la finca de Ses 

Barraques, a Peguera, per traballar-la. Va ser en aquella època quan varen adquirir una sèrie 

de terrenys a la zona i varen edificar habitatges per a la seva família. Amb el temps, els seus 

fills han construit a aquestes parcel·les alguns hotels, com és el cas de l’hotel Carabela (Vora 

Mar, novembre 1974). 

 

Aturada 7:  

L’hotel Mar i Pins va ser edificat també per la família Gayà Mayol, com l’hotel Carabela. Es 

tracta d’un hotel construït a l’any 1950, i que va ser ampliat al 1955 (AMC, Urbanisme: obra 

major, 25). Com anècdota, podriem dir que aquest hotel va acabar sent propietat d’un 

empresari rus, que acabà sent empresonat al 2013, motiu pel qual l’hotel va ser tancat, 

embargat i, a l’any 2017, subhastat43. 

 

L’hotel Niza es va construir a l’any 1955 a partir d’una ampliació d’un habitatge unifamiliar, 

edificat aquest al 1943. El propietari era José Bauzá Bonet, el mateix que anys després 

ianugurarà un altre hotel en peguera: l’hotel Venecia. Sobre l’hotel Gayà, era propietat de la 

família Gayà, quedant inaugurat al 1957 amb vint habitacions. Hem de recordar que aquests 

primers hotels tenien una capacitat d’allotjament escassa. 

 

D’aquest mateix propietari, trobam la pensió La Rueda, darrere l’hotel Gayà, que 

actualment ja no existeix. Es tractava d’una petita pensió que ja figura al plànol de l’any 1957, i 

que va ser fruit d’una petita reforma al 1960 (AMC, Urbanisme: obra major, 303 i 351). 

 

Aturada 8:  

La urbanització de Sa Atalaia és la primera de les dues urbanitzacions que es varen 

projectar a Peguera durant els anys trenta. La segona es va comentar al començament de 

l’itinerari didàctic, Torà, mentre que aquesta va ser projectada un any abans, el 1935, amb el 

nom d’urbanització “Sa Atalaia”, per part de l’arquitecte Carles Garau. La idea inicial era la 

                                                 
43 https://www.ultimahora.es/noticias/local/2017/02/28/251592/subastan-hotel-mar-pins-
peguera-por-millones-euros.html [recuperat el 22/06/2019]. 
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mateixa que a la urbanització Torà, a la platja del mateix nom: fer una parcel·lació del terreny 

que envolten diversos carrers per poder després edificar habitatges unifamiliars (Ajuntament de 

Calvià, 2014). 

 

Aturada 9: 

Sobre l’hotel Jazmín, els seus propietaris eren Nicolás Tous Reynés i Maria Salvador 

Senchermés, un matrimoni de la zona que varen treballar com a mestres d’escola d’alguns llocs 

de Mallorca, entre ells Calvià (Vora Mar, octubre 1978). Al 1935 varen comprar una parcel·la a 

la urbanització Atalaia, i varen edificar la seva casa, denominada xalet Bonestar. Més tard, al 

1958 varen iniciar les obres d’ampliació d’aquest habitatge per convertir-lo en motel, amb 

quatre habitacions, edificat amb marès i teula àrabe, molt comú també en en les construccions 

de l’època, segurament originàries de la teulera de Peguera (AMC, Urbanisme: obra major, 

452). 

 

Aturada 10:  

L’hostal Don Carlos va ser construït originàriament com a casa unifamiliar al 1943, 

anomenat “es Garrover”, sent el seu propietari Juan Ballester. La construcció torna a ser de 

marès, que es complementen amb bigues de formigó armat. Aquest xalet es va acabar 

reformant per convertir-lo en pensió (AMC, Urbanisme: obra major, 338). 

 

 

 

 

- Doc. 13:  Fitxa segona part de l’itinerari. 

 

Fitxa part 2:   

 

Durada aproximada:   

2 h 45 min.  

Distància recorreguda: 

 4,2 km.  

 

Aturades: 

13- Punt de partida 

14- Introducció Peguera a començament dels seixanta. 

15- Zona antiga urbanització Atalaia. 
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16- Explicació boom turístic a les Balears a començament dels seixanta. 

17- Hotel Valentin Paguera. 

18- Explicació desenvolupament boom turístic a les Balears a finals dels 

seixanta fins començament dels setanta. 

19- Bulevard de Peguera. 

20- Hotel Linda Playa. 

21- Hotel Reina Paguera i Palmira Cormoran. 

22- Apartaments Es Turó. 

23- Zona antiga urbanització Torà. 

24- Hotel Beverly Playa. 

25- Resum de l’itinerari i conclusions. 

 

 

Doc. 14:  Fotografia Bulevard de Peguera 1962. 

 

Font: Ajuntament de Calvià, 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 78 - 

Doc. 15:  Fotografia Peguera al principi dels seixanta. 

 

Font: www.todocoleccion.net 

 

 

Doc. 16:  Informació per desenvolupar els continguts de les explicacions als diferents punts 

de l’itinerari: 

 

 

Aturada 14:  

Al començar la dècada de 1960, Peguera comptava amb un total de 1.290 plaçes 

hoteleres edificades, que es corresponien a un total de 18 establiments hotelers (entre hotels, 

pensions o apartaments turístics). Si les comparam amb les 13.638 i els 93 establiments 

hotelers de l’actualitat, podem dir que al 1960 Peguera tenia només el 9,5 % de les plaçes 

hoteleres que té actualment, i el 19% de la quantitat d’establiments hotelers actuals. Una dada 

que ens certifica que aquests primers hotels eren més petits que els que s’edificaran després 

(Ajuntament de Calvià, 2014). En aquests primers anys de la dècada dels seixanta, ja existien a 

la localitat alguns bars, restaurants, una carnisseria, una pastisseria, diverses botigues de 

souvenirs, de roba, una sastreria, dues perruqueries i dotze propietaris de cotxes de lloguer, 

entre ells Walter Smith, de l’Hotel Villamil, i membres de les famílies Torrens Barceló i Gayà 

(Ajuntament de Calvià, 1962). Sobre l’Hotel Torà, hem de dir que és de l’any 1961. 

 

Aturada 15:  

Sobre la construcció dels hotels, el Venecia i el Neptuno són de l’any 1962, el Creta del 

1964 i el Cupido del 1960 (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

Aturada 16:  

L’hotel S’Olivera va ser construït al 1964, i la seva construcció es va fer en diverses fases 

al llarg dels anys seixanta, edificant dues plantes més al 1966 a la part de l’edifici situada més 

al Nord, i dues plantes més a la resta de l’edifici al 1969 (AMC, Urbanisme: obra major, 853 i 

993). L’hotel Bulevard Paguera va ser construït al 1962 i reformat al 1965 amb el nom d’Hotel 
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Eucaliptus (AMC, Urbanisme: obra major, 579). L’hotel Valentin Park va ser construït al 1966 

com a pensió i ampliat al 1970 (AMC, Urbanisme: obra major, 886). 

 

Aturada 17: 

L’hotel Valentin Paguera (abans hotel San Valentin) va ser edificat al 1968, per part de 

Miguel Codola Camps, president de la cadena Valentin Hoteles (AMC, Urbanisme: obra major, 

1331). 

 

Aturada 18:  

L’hotel Maria Dolores va ser inaugurat al 1963 (Ajuntament de Calvià, 2014). L’hotel 

Palmira Paguera (antic hotel Palmira) va ser contruït al 1966 i ampliat (l’edifici de darrere) al 

1969, sent edificat com propietat de José Feliu, en representació de la Sociedad Hotelera 

Balear S.A. (AMC, Urbanisme: obra major, 823 i 2062). L’hotel Sutimar és del 1968, Villa Cati 

del 1972 i el Diamante del 1970 (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

Aturada 20:  

L’hotel Linda Playa va ser edificat al 1969, sent el seu propietari Broher S.A. (AMC, 

Urbanisme: obra major, 1379). 

 

Aturada 21: 

L’hotel Valentin Reina Paguera, edificat al 1967, tenia com a propietari l’empresa 

INDEVCO ESPAÑOLA S.A. (AMC, Urbanisme: obra major, 2034). El Palmira Cormoran, antic 

hotel Cormoran, va ser construït al 1962, i inaugurat al 1964 (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

Aturada 22:  

Els apartaments Es Turó, edificats al 1963, són un altre exemple de les grans 

construccions turístiques que es varen començar a construir en aquesta dècada. Varen ser 

construïts en dos blocs, un de cent apartaments i l’altre de quaranta-quatre. Entre els seus 

propietaris trobam a Fernando Gayà Alemany, entre d’altres, membre de la família Gayà (AMC, 

Urbanisme: obra major, 670). 

 

Aturada 23:  

L’hotel Morlans Garden va ser construït al 1962, el Sunna al 1963 amb una ampliació al 

1965, el Morlans al 1968, i el Palmira Paradise (antic hotel La Cartuja), al 1963 (Ajuntament de 

Calvià, 2014). 

 

Aturada 24: 
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L’hotel Beverly Playa va ser construït al 1971, i inaugurat al 1973 sent el seu promotor 

Estancia Hotelera S.A. (AMC, Urbanisme: obra major, 1944). Es tracta d’un hotel de grans 

dimensions, que té capacitat per 828 turistes (Ajuntament de Calvià, 2014). 

 

Aturada 25:  

L’hotel Lido Park va ser construït al 1968 i inaugurat al 1970, sent la promotora de l’obra la 

Compañia Hotelera Playa Paguera S.A. (AMC, Urbanisme: obra major, 2105). Quant al projecte 

d’urbanització La Romana, va ser plantejat al 1959, però al 1964, la Comisión Provincial de 

Urbanismo de Balears va denegar el projecte perquè la urbanització es trobava inclosa dins 

d’una de les zones verds més important que establia el Pla General Parcial de Paguera. Es 

tracta de les pinedes al voltant de la possessió La Romana. (AMC, Urbanisme: planejament, 

1559/1). 

 

Sobre la situació de Peguera al 1975, darrer any explicat a l’itinerari, hem de dir que ja hi 

havia edificats 66 establiments turístics, que es corresponen al 70% del existents a l’actualitat, 

en la seva majoria hotels. Quant a les plaçes hoteleres, al 1975 hi havia 9.261, el 68% de les 

actuals. La majoria d’elles es corresponen a finals dels seixanta i començament dels setanta 

(Ajuntament de Calvià, 2014). 
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7.4. Documents per a l’alumne: 

 

Sessió 1:  

- Activitat de consolidació: Mapa d’àrees turístiques d’Espanya i Balears. 

Doc. 1: 

 
Font mapa Espanya: http://profesoradeletras.blogspot.com/2015/09/lenguas-de-espana-

variedades-del-espanol.html [recuperat el 16/06/2019]. 

Font mapa Balears: https://d-maps.com/carte.php?num_car=13429&lang=es [recuperat el 

10/07/2019]. 

 

1. Distingeix les principals àrees geogràfiques amb  una gran estacionalitat turística 

a Espanya i a les Illes Balears. 

2. Comenta les principals causes d’aquesta desigual  distribució de la densitat 

turística. 

 

Sessió 2: 

- Activitat de consolidació: comparació de fotografies antigues i actuals de 

zones turístiques. 

Doc. 2 :  Magaluf 1961. 
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Font: https://observatorifotograficbalears.com/es/ofp/?idSheet=2229 [recuperat el 
17/06/2019] 

 
Doc. 3:  Magaluf actualment. 

 
Font: https://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/islas-baleares/isla-de-

mallorca/magaluf/apartamentos-hsm-torrenova-playa [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 4:  Cala Galdana anys seixanta. 

 
Font: http://amendezvidal.blogspot.com/2016/10/histories-del-turisme-de-menorca-

el_18.html [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 5:  Cala Galdana actualment. 

 
Font: https://www.galdanagardens.com/es/entorno [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 6:  Santa Ponsa 1960. 
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Font: https://www.todocoleccion.net/postales-baleares/postal-mallorca-santa-ponsa-ano-

1960-playa-188~x55059188 [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 7:  Santa Ponsa actualment. 

 
Font: https://www.kayak.es/Hoteles-en-Santa-Ponca.48309.hotelist.ksp [recuperat el 

17/06/2019] 
 
Doc. 8:  Port d’Alcúdia 1965. 

 
Font: https://www.todocoleccion.net/postales-baleares/mallorca-alcudia-playa-puerto-1965-

cusco-n-5-seat-600~x151786690#sobre_el_lote [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 9:  Port d’Alcúdia actualment. 
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Doc. 10:  Port de Sóller dècada de 1940. 

 
Font: https://www.todocoleccion.net/postales-baleares/puerto-soller-mallorca-postal-h-

1940~x99469494#sobre_el_lote [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 11:  Port de Sóller actualment. 

 
Font: http://mallorcaholidays.es/turismo/que-ver-en-soller/ [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 12:  Sant Antoni de Portmany 1960. 
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Font: https://www.todocoleccion.net/postales-baleares/ibiza-baleares-bahia-san-antonio-
1960~x9483475 [recuperat el 17/06/2019] 

 
Doc. 13:  Sant Antoni de Portmany actualment. 

 
Font: https://www.ibiza-spotlight.es/playas/san_antonio_bay_e.htm [recuperat el 

17/06/2019] 
 
Doc. 14:  S’Arenal 1948. 

 
Font: http://www.bookingmallorca.co.uk/blog/tourism-mallorca-history-development/ 

[recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 15:  S’arenal actualment. 

 
Font: https://www.ultimahora.es/noticias/local/2016/06/28/200908/afedeco-denuncia-

mayor-inseguridad-juridica-presion-comercial-platja-palma.html [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 16: Platja d’en Bossa anys 50. 
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Font: https://www.alamy.com/islas-baleares-ibiza-playas-de-bossa-y-figueretes-aos-1950-

image211300849.html [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 17:  Platja d’en Bossa actualment. 

 
Font: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/05/23/194484/agustinet-veria-

buen-ojos-permitir-pisos-turisticos-zonas-como-platja-bossa.html [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 18:  Arenal d’en Castell començament dels 60. 

 
Font: http://amendezvidal.blogspot.com/2016/03/histories-del-turisme-de-menorca.html 

[recuperat el 17/06/2019] 
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Doc. 19:  Arenal d’en Castell actualment. 

 
Font: http://visitmenorca.com/es/menorca/arenal-den-castell/ [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 20:  Port de Pollença 1960. 

 
Font: https://www.todocoleccion.net/postales-baleares/pollensa-mallorca-n-28-puerto-

zerkowitz-1960-v-i-b~x27105770 [recuperat el 17/06/2019] 
 
Doc. 21: Port de Pollença actualment. 

 
Font:https://www.hiperrentacar.com/es/Alquiler_coches_Notas/Enlaces_de_interes/alquiler

-coches-pollensa/ [recuperat 17/06/2019] 
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Itinerari didàctic: 
 
 
- Fitxes dels alumnes per a l’itinerari: 
 
Doc. 22:  Fitxa 1: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 1: 

 

- Aturada 1:  Hotel Bahía. 

- Aturada 2: Casa antiga. 

- Aturada 3:  Hotel La Concha Park. 

 

Plànol de la urbanització de Torà, 1936. 

 
Font: AMC, Urbanisme: planejament, 1484/1. 

Observacions: 

 

 

 

 

  

 



 - 89 - 

Doc. 23: Fitxa 2: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 2: 

- Aturada 4:  Hotel Playas Paguera. 

- Aturada 5: H. Villamil, Ca’n Tianet i Maria Eugenia. 

Fases de la construcció de l’Hotel Villamil: Reforma de 1955 i reforma de 1958. 

 

 
Font: AMC, Urbanisme: obra major, 599. 

 

PGOU 1957 de Peguera: 

 
Font: AMC, Urbanisme: planejament, 1521/1. 
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Doc. 24:  Fitxa 3: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 3: 

 

- Aturada 6:  H. Malgrat, H. Atalaya i H. Carabela. 

 

Plànols de la construcció de l’Hotel Atalaya: 

 
Font: AMC, Urbanisme: obra major, 492. 

 

Observacions: 
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Doc. 25:  Fitxa 4: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 4: 

 

- Aturada 7:  H. Mar i Pins, H. Niza, H. Gayà. 

 

Plànol hotel Mar i Pins i situació: 

 
Font: AMC, Urbanisme: obra major, 25. 

Observacions: 
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Doc. 26: Fitxa 5: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 5: 

- Aturada 8:  Urbanització “Sa Atalaia”. 

- Aturada 9: H. Jazmin. 

- Aturada 10:  Hostal Don Carlos. 

- Aturada 11:  Antiga Església. 

- Aturada 12: H. Bella Colina. 

 

Plànol urbanització Sa Atalaia: 

 
Font: AMC, Urbanisme: planejament, 1521/2. 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 93 - 

Doc. 27: Fitxa 6: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 6: 

- Aturada 13:  Punt de partida. 

- Aturada 14:  Introducció Peguera a començament dels seixanta. 

- Aturada 15:  Zona antiga urbanització Atalaya. 

 

Mapa actual de la zona: 

 
Font: Google maps. 

Observacions: 
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Doc. 28: Fitxa 7: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 7: 

 

- Aturada 16:  Explicació boom turístic a les Balears a començament 

dels seixanta. 

- Aturada 17:  Hotel Valentin Paguera. 

- Aturada 18:  Explicació desenvolupament boom turístic a les Balears 

a finals dels seixanta fins començament dels setanta. 

 

Hotels edificats als anys seixanta (Valentin Park i S’Olivera) 

 
Font: Tripadvisor. 

Observacions: 
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Doc. 29: Fitxa 8: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 8: 

 

- Aturada 19:  Bulevard de Peguera. 

- Aturada 20:  Hotel Linda Playa. 

 

Plànol amb la circulació de trànsit als principals carrers de Peguera. 

 
Font: Google maps i elaboració pròpia. 

Observacions: 
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Doc. 30: Fitxa 9: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 9: 

- Aturada 21:  Hotel Reina Paguera i Palmira Cormoran. 

- Aturada 22:  Apartaments Es Turó. 

- Aturada 23:  Zona antiga urbanització Torà. 

PGOU Calvià 1972: 

 
Font: AMC, Urbanisme: planejament, 1387. 

Observacions: 
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Doc. 31: Fitxa 10: 

 

La gestació del boom turístic al cas de Peguera 

Fitxa 10: 

 

- Aturada 24:  Hotel Beverly Playa. 

- Aturada 25:  Resum de l’itinerari i conclusions. 

Urbanització “La Romana” al Pla General i Parcial de Peguera de 1959. 

 
Font: AMC, Urbanisme: planejament, 1559/1. 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


