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1. Resum.
En aquest treball es duu a terme la preparació d’un itinerari didàctic emmarcat
en el bloc 5 del currículum de batxillerat de l’assignatura de Geografia.
L’itinerari didàctic en qüestió es localitza geogràficament en el municipi de
Banyalbufar (Illes Balears, Espanya).
L’itinerari didàctic pren la finalitat de què l’alumnat, després de realitzar-lo, sigui
capaç de: a) Identificar, explicar i relacionar alguns factors socioeconòmics
responsables del procés de transformació que han sofert els paisatges de les
àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània durant la segona
meitat del segle XX; b) Argumentar perquè els paisatges de les àrees de
muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània són el resultat de la constant
interacció entre les societats humanes i el medi ambient; c) Argüir quan un
paisatge és natural o humanitzat i; d) Raonar que l’evolució del paisatge pot ser
bidireccional (des d’un paisatge natural cap a un paisatge humanitzat i des d’un
paisatge humanitzat cap a un paisatge natural).
La proposta didàctica esmentada s’estructura en tres parts: a) La sessió de
classe prèvia a la sortida didàctica; b) La sortida didàctica i; c) La sessió
posterior a la sortida didàctica.
A nivell metodològic, la confecció de l’itinerari didàctic consta de sis apartats: a)
La recerca bibliogràfica; b) El treball de camp; c) La realització d’entrevistes a
agents del territori; d) El desenvolupament de la proposta didàctica; e) La
elaboració dels quaderns per a l’alumnat i per al professorat i; f) La creació dels
materials pedagògics complementaris a l’itinerari didàctic.
El resultat final d’aquest treball és: a) La elaboració d’una proposta didàctica
que permet estudiar la interacció «naturalesa - societat» en els paisatges de les
àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània; b) La elaboració
dels quaderns per a l’alumnat i per al professorat i; c) La creació dels materials
pedagògics complementaris a l’itinerari didàctic.
Paraules clau:
Itinerari didàctic, interacció naturalesa - societat, patrimoni socioecològic, treball
cooperatiu, aprenentatge per descobriment.
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2. Justificació.
La motivació que m’ha empès a dur a terme el present treball rau en una
experiència personal que vaig experimentar durant la infantesa. Un dels
records que tinc d’aquella etapa de la vida és el d’anar amb el meu avi patern,
durant els mesos d’estiu, a la llera del riu Tordera, a l’alçada d’Hostalric
(Girona, Catalunya, Espanya), on ell hi tenia un hort. Recordo que sempre que
hi anàvem, entre rialla i rialla, s’escapava alguna anècdota, com ara: «Mira,
Adrià, això és un plàtan! I això és un pollancre! Recorda que la fusta del
pollancre s’utilitza per a fer el paper!», o bé «Adrià, pensa que si els arbres
estan alineats i són de la mateixa amplada, és que es tracta d’una plantació».
Ara que sóc adult, considero que aquestes estones estivals em serviren, a més
de dotar-me d’un coneixement del medi que m’envolta, per a començar a
interioritzar l’estreta relació que hi ha hagut, des de fa segles, entre la el medi
ambient i les societats humanes. Aquesta informació ha estat posada de
manifest per diverses publicacions, com ara Piqueras et al., (2008), Guitart et
al., (2009) i Pujantell et al., (2011).
Nogensmenys, aquest coneixement empíric popular transmès a nivell familiar i
recopilat, també, a les publicacions esmentades en el paràgraf anterior no s’ha
produït, almenys en el meu cas, en l’àmbit educatiu.
A 2n de batxillerat, si no em falla la memòria, se’m presentà a nivell teòric, i
d’una manera molt supèrflua, fragmentada i sovint esbiaixada, la incidència de
les societats humanes en la configuració dels paisatges forestals. I és que en
prou feines s’atorgà importància a la figura de l’ésser humà com a agent
modelador d’aquests ecosistemes.
Aquest fenomen aleshores ja em fiu reflexionar a l’entorn de l’escassa eficàcia
de transmetre determinats coneixements des d’una perspectiva estrictament
teòrica. En aquesta línia, l’opinió compartida que tenia amb alguns amics i
amigues de la infantesa era que els nostres coneixements envers la interacció
«naturalesa - societat» s’atribuïen a les informacions transmeses in situ, al
camp, per part d’alguns dels nostres familiars; en el meu cas particular, pel meu
avi patern. És a dir, persones que l’han «palpat» de primera mà. El meu avi
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patern, a tall d’exemple, va passar una important part de la seva vida treballant
en el bosc, duent a terme feines de desembosc.
És per aquest motiu que en aquest treball, prenent com a referència
l’experiència viscuda i els coneixements adquirits durant la meva infantesa amb
el meu avi patern, es porta a terme la confecció d’un itinerari didàctic. Un
itinerari didàctic que permeti a l’alumnat de 2n de batxillerat anar al bosc i poder
comprovar en primera persona -a través de les explicacions dutes a terme pels
agents del territori, de les activitats pràctiques realitzades pel propi alumnat i de
les explicacions portades a terme pel professorat- els efectes i els indicadors de
la intervenció humana en els ecosistemes forestals.
Ara bé, per què a Banyalbufar? Doncs l’origen de la decisió se situa
temporalment en el Dilluns 5 de novembre de 2018, data en la qual vaig dur a
terme la primera reunió amb el meu tutor del Treball de Fi de Màster, el Dr.
Sebastià Serra.
Recordo perfectament que vaig entrar en el seu despatx amb una idea sòlida
de la temàtica que volia tractar en el Treball de Fi de Màster. Nogensmenys,
encara no tenia clar a quina àrea geogràfica la podria localitzar.
Fou en aquest moment quan el Dr. Sebastià Serra em presentà un ampli ventall
de llocs a on podria desenvolupar satisfactòriament la temàtica que li havia
presentat: Banyalbufar, Estellencs, Esporles, Fornalutx, Escorca, Alaró,
Caimari, Selva i Pollença.
Durant les següents setmanes vaig estar visitant alguns dels indrets que
m’havia suggerit el Dr. Sebastià Serra. D’aquests, el que més em va convèncer
fou Banyalbufar.
Fent el GR 221 vaig poder apreciar que estava trepitjant un territori amb un
paisatge que expressava perfectament història natural i, alhora, història social.
El patrimoni socioecològic de Banyalbufar em va deixar entusiasmat, atès que
aglutinava els elements característics dels paisatges de les àrees de muntanya
de la regió biogeogràfica mediterrània. Estany et al., (2010, p.7) defineixen el
patrimoni socioecològic com «l’empremta de la interacció dels factors humans i
biofísics que han tingut lloc a l’indret».
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Vaig veure-hi, en qüestió de pocs centenars de metres, marjades, sitges,
barraques de carboner, zones de conreu abandonades o semiabandonades,
fragments de bosc gestionats, alzinars (Quercus ilex), oliverars (Olea
europaea), ullastrars (Olea oleaster) pinedes de pi blanc (Pinus halepensis),
llentiscle

(Pistacia

lentiscus),

estepa

blanca

(Cistus

albidus),

càrritx

(Ampelodesmos mauritanica), garrofer (Ceratonia siliqua), boixerol (Cneourum
tricoccon), lleterassa (Euphorbia dendroides), porrassa (Asphodelus aestivus),
etc.
Prenent com a referència la informació exposada fins al moment, considero que
Banyalbufar és un municipi que reflecteix a la perfecció els canvis que s’han
produït a les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània. És per
aquest motiu que penso que és un municipi ad hoc per a dur-hi a terme el
desenvolupament de la proposta didàctica plantejada en aquest treball.
Des de la meva perspectiva, Banyalbufar reuneix amb escreix els arguments
necessaris com per a poder ser utilitzat com a mostra per a ensenyar a
l’alumnat la interacció «naturalesa - societat» que es porta produint, des de fa
segles, en els paisatges de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica
mediterrània.
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3. Metodologia.
El treball consta de quatre grans apartats. En primer lloc, s’ha dut a terme una
recerca bibliogràfica amb l’objecte de poder aprofundir els coneixements envers
els itineraris didàctics, el treball cooperatiu, l’aprenentatge per descobriment i
l’espai geogràfic a on es realitza l’itinerari didàctic.
En segon lloc, s’ha portat a terme un treball de camp amb l’objecte de poder
conèixer, en primera persona, l’espai geogràfic on es desenvolupa l’itinerari
didàctic i identificar les zones òptimes per tal de què l’alumnat pugui complir
satisfactòriament els objectius establerts a l’activitat didàctica. S’ha aprofitat el
treball de camp per a fer fotografies de les diferents parades que s’hi duen a
terme i per a recollir mostres de les espècies vegetals -arbustives i arbòriesmés significatives. Aquestes mostres han sigut posteriorment treballades i
transformades en un material didàctic -un herbari (annex 1)-, que l’alumnat
utilitzarà durant la sortida didàctica.
En tercer lloc, s’ha realitzat una entrevista a quatre agents del territori. Aquesta
entrevista prenia com a objectiu principal poder conèixer, de primera mà, de
quina manera s’ha materialitzat la interacció «naturalesa - societat» en els
paisatges de les àrees de muntanya del municipi de Banyalbufar: quins canvis
s’hi han produït; quan s’han produït; per què s’han produït, etc. Actualment hi
ha diverses publicacions, com ara Piqueras et al., (2008), Estany et al., (2010) i
Pujantell et al., (2011), que posen de manifest la importància del coneixement
tradicional com a mètode per a poder comprendre els canvis que s’han produït
en el paisatge. La tipologia d’entrevista realitzada ha sigut la «entrevista no
estructurada» (Universitat Oberta de Catalunya, sense data). L’entrevista es
dugué a terme de forma conjunta el Dijous 23 de maig de 2019 en una sala de
l’ajuntament de Banyalbufar.
Finalment, s’ha portat a terme la confecció del present treball. La confecció del
treball inclou, a grosso modo, la seva redacció, la elaboració dels quaderns de
l’alumnat i del professorat i la preparació de l’herbari. Aquest herbari ha de ser
entès com una ecoteca. És a dir, com un material didàctic que ha de contribuir
a què l’alumnat pugui conèixer millor el seu entorn.
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4. Objectius del treball.
L’objectiu general d’aquest treball consisteix en dur a terme la preparació d’una
proposta didàctica; concretament un itinerari didàctic. La proposta didàctica en
qüestió està adreçada a un alumnat de 2n de batxillerat.
Derivat d’aquest objectiu general, el present treball també pretén assolir els tres
objectius específics que es presenten a continuació:
1. Donar a conèixer i posar en valor el patrimoni socioecològic de la Serra de
Tramuntana, en general, i de Banyalbufar, particularment.
2. Contribuir a trencar el dualisme clàssic, encara avui existent, entre la
naturalesa i les societats humanes (Otero et al., 2007; Guitart et al., 2009;
Pujantell et al., 2011).
3. Posar en valor el coneixement tradicional com a mètode per a comprendre
els canvis que s’han produït en el paisatge (Piqueras et al., 2008; Estany et
al., 2010; Pujantell et al., 2011).
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5. Estat de la qüestió.
L’itinerari

didàctic

és

un

recurs

pedagògic

tradicional,

de

caràcter

interdisciplinari, dintre del procés d’ensenyament - aprenentatge (Cambil, 2010;
López & Segura, 2013).
El punt de partida dels itineraris didàctics a l’Estat espanyol s’associa amb la
creació, l’any 1876, de la Institución Libre de Enseñanza (Pérez, 1996; Crespo,
2012; Martínez et al., 2015). Aquesta Institució partia de la premissa de què la
observació directa era el millor mètode per a l’ensenyament del paisatge (Ruiz,
2002). És per aquest motiu que introduí el treball de camp com a recurs
pedagògic en l’àmbit geogràfic (Ruiz, 2002; García, 2012; Sánchez, 2013).
En aquest marc, a l’any 1886, Francisco Giner de los Ríos i Manuel Bartolomé
Cossío dugueren a terme la primera excursió de caire pedagògic de la
Institución Libre de Enseñanza. Aquesta excursió tingué lloc a la serra de
Guadarrama (Madrid, Espanya) (Crespo, 2012).
Durant el primer terç del segle XX, alguns pedagogs com ara María Montessori
i Célestin Freinet advocaren la necessitat de relacionar a l’alumnat amb el seu
entorn geogràfic més immediat (García, 2012; Martínez et al., 2015). Prova
d’això en són les paraules pronunciades per María Montessori i recollides per
Cordero (2005, p.951). María Montessori afirmà que «per a ensenyar i
aconseguir aprenentatges significatius, no hi ha res millor que el contacte amb
l’entorn».
L’esclat de la Guerra Civil espanyola comportà un fort descens en la utilització
dels itineraris didàctics. Aquest recurs pedagògic fou molt poc emprat durant la
postguerra i el seu ús no tornà a incrementar fins a la dècada de 1970,
coincidint amb l’arribada de la democràcia. L’augment de la seva utilització
s’atribuí a múltiples factors, entre els quals es poden destacar la proliferació de
les escoles d’estiu arreu de l’Estat i les orientacions i les suggerències

1

Extret de: Martínez, L. C., Fernández-Vega, B. & Molina, I., 2015. Propuesta didáctica para la

interpretación del espacio geográfico: la ciudad de Segovia y su entorno. Didáctica Geográfica,
Issue 16, p. 135-164.
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recollides a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la
Ley Orgánica de la Educación (LOE) (Cambil, 2010).
A les Illes Balears, els itineraris didàctics començaren a ser emprats entre finals
de la dècada de 1980 i principis de la dècada de 1990, moment en el qual
diversos ajuntaments i caixes d’estalvis els començaren a publicar. Aquells
itineraris didàctics estaven focalitzats a l’entorn de dues temàtiques: la
biogeografia i la geografia general (Yrigoy, 2018).
Alguns dels primers exemples d’itineraris didàctics publicats a les Illes Balears
són els realitzats per Vidaña & Fernández a l’any 1989, a Mallorca, per Guasch
et al., a l’any 1992, a Menorca, i per Ferrer & Torres a l’any 1993, a Eivissa
(Yrigoy, 2018).
Els itineraris didàctics tenen -o, si més no, haurien de tenir- una importància
cabdal en la Geografia, una disciplina científica que té com a objectiu principal
estudiar les constants interaccions que es produeixen entre el medi ambient i
les societats humanes (Ruiz, 2002; García, 2013). Unes interaccions que es
posen de manifest, des d’un punt de vista estètic, en el paisatge (Ruiz, 2002;
García, 2013).
Actualment hi ha nombroses publicacions, com ara Ruiz (2002), Rubio (2012) i
Martínez et al., (2015), que propugnen que la observació directa constitueix el
millor mètode per a l’estudi del paisatge i, per tant, per a aprendre Geografia.
Unes publicacions que donen continuïtat a les premisses adoptades, en el
darrer quart del segle XIX, per la Institución Libre de Enseñanza (Ruiz, 2002).
Els itineraris didàctics constitueixen un recurs didàctic que té un fort potencial
pedagògic en l’àmbit de les Ciències Socials, en general (Crespo, 2012;
Sánchez, 2013), i de la Geografia, en particular (Crespo, 2012; Rubio, 2012).
Tot seguit s’esmenten, d’acord amb la literatura consultada, els pros associats
a la realització d’itineraris didàctics:
01. Proporciona a hom un contacte directe amb l’entorn, la qual cosa li
permet realitzar una observació in situ dels fenòmens geografics (Ruiz, 2002;
Martínez & García, 2008; García, 2012).
02. Permet a hom comprovar in situ la informació prèviament transmesa dins
l’aula (Ruiz, 2002; Cambil, 2010; Rubio, 2012) i consolidar-la (García, 2004).
8

03. Proporciona a hom una visió més exacte i holística de l’espai geogràfic
(García, 2013; Olave, 2005; Rubio, 2012).
04. Incentiva que hom adquireixi una visió multidisciplinària de l’espai
geogràfic (Ruiz, 2002; Crespo, 2012).
05. Contribueix a què hom adopti una conducta adecuada envers al medi
ambient (Sánchez, 1997; Borghi, 2010).
06. Fomenta que hom adquireixi diverses habilitats circumstancials, com ara
la lectura dels mapes, i procedimentals, com ara la estimació de les
distàncies, associades a la Geografia (Ruiz, 2002; Rubio, 2012).
07. Promou que hom desenvolupi «la capacitat d’observació i de
comparació, la creativitat i l’interès científic» (Ruiz, 2002, p.3).
08. Actua en benefici de l’aprenentatge significatiu d’hom (García, 2004;
Crespo, 2012; Fuertes & Cantó, 2015).
09. Posa en valor i dota de realisme el conjunt de continguts teòrics tractats
dins l’aula (De León & Lago, 2015).
10. Permet a hom adoptar un paper actiu en el procés d’ensenyament aprenentatge (Cambil, 2010; García, 2013; Fuertes & Cantó, 2015).
11. Trenquen amb la rigidesa de les aules (Ruiz, 2002; Martínez & García,
2008; Fuertes & Cantó, 2015) i dels programes educatius, la qual cosa
permet que hi hagi un diàleg més fluït entre l’alumnat i el professorat (Ruiz,
2002).
12. Incorpora el coneixement de l’espai geogràfic en el currículum educatiu
(Crespo, 2012; López & Segura, 2013), esdevenint en un enllaç entre
l’aprenentatge formal i l’aprenentatge informal (García, 2012; De León &
Lago, 2015).
13. Afavoreix l’adquisició de les competències bàsiques establertes en els
currículums educatius (López & Segura, 2013; Sánchez, 2013)
Nogensmenys, actualment els itineraris didàctics són un recurs pedagògic molt
poc emprat, tant a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) com en el
batxillerat (Rubio, 2012; Fuertes & Cantó, 2015). Aquest fenomen s’atribueix al
fet que l’instrument didàctic esmentat té associat tot un seguit d’obstacles.
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Aquests obstacles provoquen que una part del professorat mostri una actitud
adversa a l’hora d’utilitzar-los durant la realització de la pràctica docent
(Sánchez, 2013; De León & Lago, 2015). Tot seguit s’esmenten, d’acord amb la
literatura consultada, els obstacles associats a la realització d’itineraris
didàctics:
01. Elevat nombre d’estudiants per classe (De León & Lago, 2015).
02. Sensació d’inseguretat del professorat atribuïda al risc que suposa haver
de sortir del centre educatiu amb un grup nombrós d’estudiants (Sánchez,
2013).
03. Manca de disponibilitat temporal del professorat per a dur a terme la
planificació de l’activitat didàctica (De León & Lago, 2015).
04. Dificultats de caire logístic, com ara la contractació del transport i gestió
d’autoritzacions (De León & Lago, 2015)
05. Baixos pressupostos que disposen els centres educatius (De León &
Lago, 2015).
En aquest conjunt d’obstacles s’hi ha d’afegir el fet que, actualment, una part
del professorat concep l’itinerarari didàctic com un entrebanc que únicament
serveix per a reelentittzar les programacions didàctiques (López & Segura,
2013).
Malgrat la informació exposada en el paràgraf anterior, el cert és que l’itinerari
didàctic és un instrument pedagògic que està en plena sintonia, tant amb les
metodologies proposades pel marc Europeu de l’Educació Superior (Rubio,
2012), com amb les premisses establertes a la vigent llei educativa espanyola:
la LOMCE (o LOMQE, en català) (Yrigoy, 2018).
Tal i com recull Rubio (2012, p.103), el marc Europeu de l’Educació Superior
proposa unes metodologies d’ensenyament que promouen
l’autoaprenentatge, el treball guiat, la connexió entre la teoria i la pràctica, l’apropament a
la realitat laboral i el treball cooperatiu; a més, la base de la seva sustentació teòrica és
que el currículum formatiu ha de tenir un caràcter constructivista (orientat al
desenvolupament de competències i habilitats) i no tant cognitivista (basat en
l’aprenentatge de continguts.
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Per la seva banda, la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora
de la qualitat educativa (LOMCE), en el «Preàmbul IV», recull que «necesitem
propiciar les condicions que permetin l’oportú canvi metodològic, de manera
que l’alumnat sigui un element actiu en el procés d’aprenentatge» (Boletín
Oficial del Estado, 2013, p.5).
Així doncs, a tall de conclusió, hom pot afirmar que l’itinerari didàctic es tracta
d’un recurs pedagògic que compta amb una llarga tradició com a instrument
didàctic a l’Estat espanyol. Nogensmenys, malgrat que la seva utilització
proporcioni múltiples avantatges pedagògics i que el recurs didàctic, per se,
estigui en plena sintonia amb les metodologies proposades pel marc Europeu
de l’Educació Superior i amb les premisses establertes a la LOMCE, el cert és
que la seva utilització actualment es veu limitada per tot un seguit d’obstacles i
per la percepció que en té una part del professorat.
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6. La Serra de Tramuntana, un paisatge algorísmic.
Actualment és molt complicat parlar d’una naturalesa aïllada de la intervenció
humana (Otero et al., 2007; Piqueras et al., 2008 i; Pujantell et al., 2011), atès
que les societats humanes portem segles modelant els ecosistemes mitjançant
la realització d’activitats agrícoles i ramaderes (Folch & Bru, 2016). Folch i Bru
(2016, p.173) reforcen l’afirmació exposada per Otero et al., (2007), Piqueras et
al., 2008 i Pujantell et al., (2011), al afirmar que «a Europa, i més concretament
a la Penínsul·la Ibèrica, de natura ‘verge’ no en queda».
Prenent com a referència la informació exposada en el paràgraf anterior, és
innegable que esdevé en un greu error infravalorar o, directament negar, la
incidència de la intervenció humana en els ecosistemes de les àrees de
muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània (Folch & Bru, 2016).
D’acord amb Folch & Bru (2016), un paisatge natural, pròpiament dit, és una
porció de territori que mai ha experimentat l’acció desenvolupada per les
societats humanes. Nogensmenys, actualment se sol realitzar un ús
terminològicament incorrecte del concepte de «paisatge natural»; en algunes
ocasions, hom cataloga com a paisatge natural a determinats paisatges
construïts, com ara els paisatges silvopastorals (Folch & Bru, 2016).
En aquest marc, hom no ha de confondre el concepte de «paisatge construït»
amb el concepte de «paisatge edificat». Un paisatge construït és aquell en el
qual la intervenció humana ha generat una modificació de matriu biofísica; una
transformació de la matriu biofísica que pot presentar graus i intensitats molt
heterogènies (rompudes, artigues, murs de pedra seca, forns de pega,
edificació intensa, etc.). En contrapartida, un paisatge edificat és aquell en el
qual la transformació de la matriu biofísica es manifesta, com a condició sine
qua non, en forma d’una edificació intensa (Folch & Bru, 2016).
D’acord amb la informació exposada fins al moment, la Serra de Tramuntana
constitueix un paisatge construït. Un paisatge que és el resultat de la constant
interacció que es porta produint, des de fa segles, entre la naturalesa i les
societats humanes. Un paisatge que emmiralla la realitat ambiental de l’espai
geogràfic en qüestió i que, cohetàniament, sintetitza la intervenció humana que
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s’hi ha produït durant els darrers segles (Otero et al., 2007; Estany et al., 2010;
Folch & Bru, 2016).
Nogensmenys, la Serra de Tramuntana podria ser catal·logada com un indret
«relativament natural», puix que es tracta d’un espai geogràfic on la intervenció
humana ha sigut discreta i s’ha dut a terme de manera harmònica amb el
sistema natural (Folch & Bru, 2016).
Fruit d’aquesta fascinant simbiosi que s’ha produït entre la naturalesa i les
societats humanes, la Serra de Tramuntana fou declarada, el 27 de juny de
2011, com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de «Paisatge
Cultural» (Agència Catalana de Notícies, 2011; Ramis & Morral, 2011; Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019a). Un paisatge cultural que
recull tant elements tangibles (marjades, forns de calç, barraques de carboner,
sitges, etc), com elements intangibles (tradicions, espiritualitat, etc) (Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019a).
El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (2019a) defineix el
concepte de paisatge cultural com a «qualsevol part del territori tal i com el
percep la població, i el seu caràcter és resultat de l’acció i la interacció de
factors naturals i/o humans».
Finalment, es vol apuntar que la terminologia i l’estructura d’aquest apartat (els
subapartats que el composen) ha sigut realitzada prenent com a referència el
llibre publicat per Estany et al., (2010).
6.1. Medi socioecològic.
6.1.1. Situació i límits.
La Serra de Tramuntana és la principal carena muntanyosa de Mallorca, en
concret, i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en general. La
serralada en qüestió s’estén al llarg de la part nord-oest de l’illa, ocupant una
extensió de practicament 1000 km2. La seva longitud se situa a l’entorn dels 90
km, mentre que la seva amplada màxima és de 15 km. D’acord amb les dades
presentades, la Serra de Tramuntana ocupa pràcticament el 30% de la
superfície de Mallorca (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019a).
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Administrativament, la Serra de Tramuntana es reparteix entre dinou municipis:
Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca,
Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Pollença,
Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Selva, Sóller i Valldemossa (Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019a) (Annex 2).
La Serra de Tramuntana limita al nord, al sud i a l’oest amb el mar, i a l’est amb
el Pla de Palma, la Conca d’Inca i la Conca de sa Pobla (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019a) (Annex 3).
6.1.2. Geologia.
La Serra de Tramuntana està formada principalment per materials de l’època
del Juràssic inferior (45,61%) (Annex 4; Annex 5).
En menor mesura, l’espai geogràfic en qüestió està format per materials de
l’època del Quaternari (14,43%), del Triàsic (Retià) (13,11%), de l’Oligocè
(4,3%), del Juràssic mitjà - superior (4,27%), del Miocè inferior (Burdigalià)
(4,04%), del Triàsic mitjà - superior (Fàcies Muschelkalk) (2,73%), del Triàsic
superior (Fàcies Keuper) (2,65%), del Juràssic mitjà (2,4%), del Juràssic mitjà superior. Cretaci (2,33%), de l’Oligocè - Miocè inferior (1,48%), del Cretaci
inferior - mitjà (1,17%), del Juràssic superior (0,8%), del Triàsic inferior - mitjà
(Fàcies Buntsandstein) (0,29%), de l’Eocè (Bartonià) (0,16%), del Pliocè inferior
(0,11%), del Miocè superior (Tartonià-Messinià) (0,05%), del Triàsic superior Juràssic inferior (0,05%) i, finalment, del Miocè superior (0,02%) (Annex 4;
Annex 5).
6.1.3. Orografia.
La Serra de Tramuntana es caracteritza per presentar una morfologia abrupta.
Entremig d’aquesta morfologia abrupta hi sobressalten diversos cims que
superen els 1000 metres d’altura, com ara el Puig Major (1443 m.), el Puig de
Massanella (1348 m.) i la Serra d’Alfàbia (1069 m.) (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019a).
6.1.4. Hidrografia.
La Serra de Tramuntana té una xarxa hidrogràfica formada íntegrament per
corrents d’aigua no permanents. Focalitzant l’atenció en les masses d’aigua,
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l’espai geogràfic en qüestió compta amb els embassaments del Gorg Blau i de
Cúber, a Escorca, i l’Albufereta i Es Llac Gran, a Alcùdia.
6.2. Cobertes del sòl.
El paisatge de la Serra de Tramuntana està format, a grosso modo, per cinc
tipologies diferents de cobertes del sòl: «forestal», «agrícola», «artificial»,
«zona humida» i «no especificat».
La coberta del sòl dominant és la forestal. Aquesta coberta del sòl ocupa el
66,43% de la superfície (655,76 km2) de la Serra de Tramuntana. La segona
coberta del sòl més abundant és l’agrícola, que ocupa el 29,04% de l’extensió
(286,7 km2) de l’espai geogràfic esmentat (Annex 6; Annex 7).
En menor mesura hi ha la coberta artificial, les zones humides i aquella coberta
del sòl que que ha sigut catal·logada com a «no especificat». Aquestes tres
cobertes del sòl ocupen, respectivament, el 4,21% (41,55 km2), el 0,31% (3,07
km2) i el 0,1% (0,13 km2) de la superfície de la Serra de Tramuntana (Annex 6;
Annex 7).
6.3. Biodiversitat.
6.3.1. Vegetació.
La coberta forestal dominant a la Serra de Tramuntana és el carritxar (37,76%).
En menor mesura hi ha pineda (30,87%), alzinar (22,61%), garriga (7,89%) i
ullastrar (0,88%) (Annex 8; Annex 9).
La Serra de Tramuntana és un espai geogràfic que conté una alta biodiversitat,
entre la qual hi ha un elevat nombre d’endemismes. En aquesta línia, el
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (2019b) apunta que l’indret
esmentat aglutina 65 de les 97 plantes endèmiques documentades a les Illes
Balears i 65 de les 68 plantes endèmiques registrades a Mallorca. A més,
també destaca que la Serra de Tramuntana serveix com a refugi per a espècies
vegetals característiques de climes més freds. Un exemple d’aquest fenomen
es produeix amb el teix (Taxus baccata), una espècie vegetal arbòria típica dels
ecosistemes forestals de la regió biogeogràfica eurosiberiana. El teix és una
espècie vegetal arbòria que, a la Serra de Tramuntana, apareix puntualment en
el Puig de Massanella i a la Mola de Planícia (Pascual, 2008).
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La Serra de Tramuntana també compta amb diversos individus que formen part
del Catàleg d’Arbres Singulars de les Illes Balears. Uns individus que
adquireixen importància producte de la seva talla, edat o valor cultural. Els
individus incorporats en el catàleg esmentat romanen protegits mitjançant
figures legislatives. El Pi de sa Pedrissa i el Cedre de Massanella són dos dels
diversos individus inclosos en el Catàleg d’Arbres Singulars de les Illes Balears
(Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019b).
6.3.2. Fauna.
La Serra de Tramuntana aglutina una alta biodiversitat, entre la qual hi ha un
elevat nombre d’endemismes, tant de fauna vertebrada com de fauna
invertebrada (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019c).
Centrant l’atenció en la fauna vertebrada, se’n destaca la presència del ferreret
(Alytes muletensis), el voltor negre (Aegypius monachus) i l’àguila peixetera
(Pandion aliaetus) (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019c).
Focalitzant l’atenció en la fauna invertebrada, a la Serra de Tramuntana hi ha
documentades 94 de les 125 espècies d’invertebrats cavernícoles registrades a
Mallorca (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019c).
6.4. Patrimoni socioecològic.
6.4.1. Pedra en sec.
La pedra en sec constitueix un del elements més singulars dels paisatges de la
Serra de Tramuntana (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019d).
La pedra en sec és una tècnica constructiva emprada des de fa segles per part
de les societats humanes residents a la Serra de Tramuntana. Aquesta tècnica
prenia per objecte: a) ampliar la superfície destinada als usos agrícoles; b)
millorar les collites; c) prevenir els possibles desastres naturals i; d) aprofitar els
recursos hídrics que, de manera discontínua, rebia l’espai geogràfic esmentat
(Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019d).
La pedra en sec consisteix en la creació d’elements arquitectònics a partir,
únicament, de la utilització de les roques que hom pot trobar enmig de la
naturalesa. La tècnica constructiva esmentada, per tant, exclou la utilització de
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materials destinats a unir les roques dels elements arquitectònics, com ara
l’argamassa i el ciment (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019d).
La pedra en sec fou la tècnica constructiva emprada per a construir els
elements arquitectònics més singulars que avui en dia encara persisteixen a la
Serra de Tramuntana, com ara els forns de calç, les barraques de carboner, les
sitges, les cases de neu i les marjades. Aquest darrer element arquitectònic, les
marjades, constitueix molt probablement la construcció més visual de les àrees
agroforestals de la Serra de Tramuntana (Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, 2019d).
Les marjades foren un recurs arquitectònic que consistia en l’esglaonament de
les vessants de la carena, la qual cosa permeté habilitar noves zones de
conreu. Ergo, la seva construcció comportà una amplificació de la superfície
destinada a l’ús agrícola (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019d).
6.4.2. Sitges i barraques de carboner.
Les barraques i les sitges són testimonis materials de les activitats de
carboneig que es dugueren a terme fins a mitjans del segle XX a la Serra de
Tramuntana (PAS, 2014; Panareda, et al., 2014; Culat, 2017).
El carboneig fou una activitat de gran rellevància econòmica i paisatgística a la
Serra de Tramuntana fins a mitjans del segle XX (PAS, 2014; Panareda, et al.,
2014; Culat, 2017). L’activitat esmentada consistia en la transformació de la
llenya extreta dels ecosistemes forestals en carbó vegetal (PAS, 2014; Culat,
2017; Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019e). Aleshores, el
carbó vegetal constituïa una font d’energia essencial per les societats
humanes, atès que encara no s’havien popularitzat els combustibles fòssils
(Panareda, et al., 2014; PAS, 2014).
El carboneig, que es duia a terme durant els mesos primaverals i estivals,
esdevingué en una de les activitats econòmiques més importants de la Serra
de Tramuntana (PAS, 2014; Culat, 2017; Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial, 2019e).
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El primer pas per a poder dur a terme el carboneig consistia en la firma d’un
contracte entre el propietari del terreny i la persona interessada en realitzar
l’activitat esmentada: el carboner. Aquest contracte estipulava quins arbres
serien tallats i el lloc exacte on es construirien la sitja i la barraca de carboner
(PAS, 2014; Culat, 2017; Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019e).
Així doncs, el carboner llogava una part del bosc al propietari del terreny. La
parcela llogada rebia el nom de «ranxo» (Culat, 2017; Anon., sense data [a]). El
ranxo acostumava a tenir una superfície de dues o tres quarterades (Anon.,
sense data [a]). La quarterada constituïa la unitat de superfície més emprada a
Mallorca a l’hora de mesurar els terrenys agrícoles; 1 quarterada equival a
71,031 ha (Boira, 2015).
Una vegada duta a terme la firma del contracte, el segon pas consistia en la
construcció d’una barraca: la barraca de carboner. La barraca de carboner era
una construcció molt rudimentària, de base circular i amb una coberta cònica
(Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019e; Anon., sense data
[a]). La seva paret estava feta mitjançant la tècnica de la pedra en sec i la
coberta solia tenia una armadura de fusta i estava tapada amb càrritx (Anon.,
sense data [a]).
La barraca de carboner era l’habitatge on el carboner residia durant els mesos
en què duia a terme el carboneig. En aquesta línia, a hom no li ha de
sorprendre el fet de què en un mateix ranxo hi hagués més d’una barraca de
carboner. Aquest fenomen s’atribuïa al fet que, en algunes ocasions, el
carboner hi anava acompanyat per la seva família, o bé per altres carboners
amb els quals havia realitzat, a mitges, el lloguer del ranxo (Anon., sense data
[a]).
El carboneig també es materialitzava en el paisatge mitjançant la construcció
de sitges, forns de pa i altres tipologies de construccions que prenien per
objecte el manteniment del bestiar, com ara els abeuradors. El bestiar
constituïa una peça transcendental per als carboners, atès que aquest era
emprat per a transportar el carbó vegetal des del bosc fins als nuclis urbans
(Anon., sense data [a]).
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La sitja, que constituïa l’espai físic on es duia a terme la cocció de la llenya, era
una construcció plana i de base circular que estava empedrada únicament en el
seu perímetre (PAS, 2014; Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
2019e; Anon., sense data [a]). L’empedrat del seu perímetre es duia a terme
mitjançant la tècnica de la pedra en sec.
Un cop ja bastida la sitja, el tercer pas consistia en el tall de la llenya i la
col·locació d’aquesta a les immediateses de la sitja (Anon., sense data [a]).
Una vegada ja col·locada la llenya a les immediateses de la sitja, el quart pas
consistia en la muntada de la sitja. El carboner muntava la sitja generant una
estructura cònica, ubicant en el centre els troncs que tenien un diàmetre més
gran i una morfologia més regular (PAS, 2014; Anon., sense data [a]).
Un cop la sitja ja havia adquirit una estructura cònica, el cinquè pas consistia en
el seu recobriment mitjançant branques primes i terra fina (PAS, 2014; Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019e; Anon., sense data). La sitja
només disposava d’un únic forat, anomenat «ull de sitja». Aquest forat, que
s’ubicava a la part superior de la construcció, anava des de la part més alta fins
a la part més baixa de la sitja (Anon., sense data [a]).
Una vegada ja recoberta la sitja, el sisè pas consistia en la cocció de la llenya.
Aquest procés havia de durar al voltant d’una setmana i mitja. Finalment, el
setè i darrer pas consistia en la tria del carbó vegetal i el seu transport cap als
nuclis urbans (Anon., sense data [a]).
La realització del carboneig era molt beneficiosa per als ecosistemes forestals,
atès que l’activitat econòmica en qüestió portava implícita la gestió dels boscos
(PAS, 2014).
Finalment, es considera important apuntar que el carboneig entrà en
decadència a mitjans del segle XX. Aquest fenomen s’atribuí a la popularització
dels combustibles fòssils com a fonts d’energia (Anon., sense data [a]).
6.4.3. Forns de calç.
Els forns de calç són testimonis materials de les activitats econòmiques
vinculades amb la indústria de la calç que es dugueren a terme fins a mitjans
del segle XX a la Serra de Tramuntana (Anon., sense data [b]).
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La Serra de Tramuntana és un espai geogràfic amb una forta presència de roca
calcària. Aquest fenomen comportà que la producció de calç esdevingués en
una important activitat econòmica. La població emprava la calç per a usos molt
heterogenis, com ara la construcció, la medicina i l’aïllament tèrmic (Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019f; Anon., sense data [b]).
Aquesta creixent importància de la calç generà que es comencessin a construir
els forns de calç. L’objectiu únic d’aquestes construccions era, precisament,
obtenir la calç (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019f).
Els forns de calç es construïen en indrets amb pendent, puix que d’aquesta
manera es podien carregar més fàcilment i, a més a més, s’hi evitava
l’acumulació de l’aigua procedent de les precipitacions (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019f; Anon., sense data [b]). La tècnica
emprada per a la seva construcció era la pedra en sec (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019d).
A les immediateses dels forns de calç hi solia haver unes construccions molt
rudimentàries. Aquestes construccions eren emprades com a habitatges per la
població que es dedicava a la producció de la calç: els calciners (Anon., sense
data [b]).
El primer pas per a poder dur a terme la producció de la calç consistia en la
recollida de la llenya i de la roca calcària. La llenya recollida era emprada per a
encendre el forn de calç. Es calcula que per a cada fornada es requeria entre
40 i 60 tones de llenya. La llenya prima era la més adequada per a l’encesa del
forn de calç (Anon., sense data [b]).
Aquest fenomen provocà una forta proximitat entre els calciners i els carboners.
Aquesta proximitat s’atribuïa a l’aprofitament de la llenya; els calciners
aprofitaven la llenya prima, mentre que els carboners aprofitaven la llenya
gruixuda (PAS, 2014; Anon., sense data [a]; Anon., sense data [b]).
Aquesta situació solia desencadenar en acords entre els calciners i els
carboners. Aquests acords recollien, a grosso modo, que els calciners podien
aprofitar la llenya prima dels boscos per a cremar en els forns de calç, i que els
carboners podien aprofitar la llenya gruixuda per a dur a terme la producció de
carbó vegetal (Anon., sense data [b]).
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En algunes ocasions, la proximitat entre els calciners i els carboners es
materialitzava en forma d’agrupacions arquitectòniques formades per forns de
calç, sitges, barraques de carboners, barraques de calciners i altres
construccions complementàries, com podien ser els aljubs i els abeuradors per
al bestiar (Anon., sense data [a]; Anon., sense data [b]).
La roca calcària sovint s’extreia de les rodalies del forn de calç. Tanmateix, en
algunes ocasions aquesta s’havia d’anar a cercar en els penyals. La roca
obtinguda dels penyals requeria ser tractada i transportada, mitjançant el
bestiar, des del lloc d’extracció fins als forn de calç (Anon., sense data [b]).
Una vegada recollida la llenya i la roca calcària, el calciner procedia a carregar
el forn de calç -amb la roca calcària- i, posteriorment, l’encenia emprant la
llenya prima com a combustible. La conversió de la roca calcària en calç era un
procés lent que solia durar gairebé dues setmanes. Aquest procés exigia una
constant atenció per part del calciner; aquest havia d’anar contínuament
alimentant el forn de calç i, també, l’havia de controlar amb l’objecte
d’aconseguir una cocció equilibrada. En aquest marc, es considera interessant
ressaltar que una bona fornada permetia aconseguir al voltant de 150 tones de
calç (Anon., sense data [b]).
Finalment, el darrer pas consistia en què, un cop finalitzat el procés de cocció,
el calciner buidava i abandonava el forn de calç fins que, en un futur, l’hagués
de tornar a menester (Anon., sense data [b]).
6.4.4. Cases de neu.
Les cases de neu són testimonis materials de la recollida de la neu que es
dugué a terme fins a la segona dècada del segle XX a la Serra de Tramuntana
(Parc Etnològic de Caimari, sense data; Anon., sense data [c]).
La neu fou un producte de gran valor a Mallorca degut a la seva importància
gastronòmica i medicinal (Anon., sense data [c]). A la Serra de Tramuntana, la
casa de neu es construïa a les parts més altes i ombrívoles de la carena
(Anon., sense data [c]).
L’element arquitectònic esmentat consistia en la realització d’un sot al terra de
grans dimensions (Parc Etnològic de Caimari, sense data; Anon., sense data
[c]). Aquest sot solia presentar una planta de base rectangular, malgrat que
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puntualment també se’n podia trobar algun exemple que tingués una base de
morfologia més el·líptica. El terra, que solia estar empedrat, i les parets es
construïen mitjançant la tècnica de la pedra en sec. La teulada, que es
construïa una vegada s’havia reblert el sot i premsada la neu que hi havia a
dins, gairebé sempre era feta de càrritx o teules (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019g; Anon., sense data [c]).
L’única manera de poder accedir a la casa de neu era mitjançant una porta
situada en un dels costats curts de la construcció. Les dues parets situades en
els laterals d’aquesta sobressortien una mica més de 150 cm cap a l’exterior. A
cadascuna de les parets laterals hi havia 2 o 3 finestrons que prenien per
objecte facilitar la introducció de la neu a l’interior de la construcció (Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019g).
A les immediateses de la casa de neu s’hi acostumava a construir l’habitatge -o
porxo- de les persones que recollien la neu -els nevaters-, diversos marges,
parets i camins (Parc Etnològic de Caimari, sense data; Anon., sense data [c]).
L’habitatge -o porxo-, que es construïa mitjançant la tècnica de la pedra en sec,
estava format per una sola sala de base rectangular o quadrada. Aquesta sala
incloïa una xemeneia. L’edifici en qüestió era la llar emprada per als nevaters
durant el període en què es produïa la recollida de la neu. Els marges i les
parets prenien per objecte incrementar l’acumulació de neu. Finalment, els
camins prenien la finalitat de facilitar el transport de la neu des del bosc fins als
nuclis urbans. La neu era transportada en forma de blocs de gel. Aquests blocs
de gel rebien el nom de «pans de neu» (Parc Etnològic de Caimari, sense data;
Anon., sense data [c]).
En aquest punt es considera essencial apuntar que l’ofici de nevater, com a tal,
no existia. Aquest fenomen s’atribuïa al fet que la recollida de la neu constituia
una activitat que es portava a terme durant un curt període de temps al llarg de
l’any (Anon., sense data [c]).
Així doncs, les colles de nevaters que es desplaçaven fins a les parts més altes
de la Serra de Tramuntana -un cop s’havien produït les primeres nevades
importants-, solien estar compostes per carboners, missatgers o margers.
Aquestes colles acostumaven a estar formades per grups que oscil·laven entre
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les 8 i les 12 persones (Anon., sense data [c]). El desplaçament fins a les parts
més altes de la Serra de Tramuntana constituia el primer pas que s’havia de
realitzar per a l’aprofitament de la neu (Anon., sense data [c]).
Una vegada els nevaters havien arribat fins al sot, el segon pas consistia en el
rebliment amb neu del sot. Després d’haver-lo omplert, els nevaters havien de
premsar la neu. Tot sembla indicar que ambdues activitats les portaven a terme
descalços (Anon., sense data [c]). Nogensmenys, el Parc Etnològic de Caimari
(sense data) documenta que en algunes ocasions la premsa de la neu, que
prenia la finalitat de reduir-ne el volum i convertir-la en gel, també s’efectuava
mitjançant maces i picons (Parc Etnològic de Caimari, sense data).
Un cop omplert el sot i premsada la neu, el tercer i darrer pas consistia en el
tapament del sot, la qual cosa donava pas a la característica estructura de la
casa de neu. El sot, tal i com ja s’ha explicat anteriorment, gairebé sempre es
tapava amb càrritx o teules amb l’objecte de poder conservar la màxima
quantitat possible de neu gelada.
La recollida de la neu entrà en decadència a la segona dècada del segle XX.
Aquest fenomen s’atribuí a la introducció de noves tècniques que permetien a
la societat dur a terme la producció del gel de manera artificial, en gran
quantitats i dintre dels mateixos nuclis urbans (Anon., sense data [c]).
6.4.5. Patrimoni hidràulic.
El patrimoni hidràulic és un testimoni material de l’activitat agrícola que es porta
realitzant a la Serra de Tramuntana d’ençà del segle XIII (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019h).
L’aigua constitueix un recurs escàs a tota la conca mediterrània. Aquest
fenomen aleshores ja la convertia en un bé molt preuat. És per aquest motiu
que a la Serra de Tramuntana s’hi porta desenvolupant, des del segle XIII, una
complexa obra d’enginyeria que pren per objecte garantir la disponibilitat de
recursos hídrics a la població (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, 2019h).
El patrimoni hidràulic que avui en dia encara es pot apreciar a la Serra de
Tramuntana està compost per diversos elements, entre els quals hom en pot
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destacar les sèquies i els safareigs (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, 2019h).
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7. Una aproximació socioecològica al municipi de Banyalbufar.
El paisatge de les àrees de muntanya de Banyalbufar recull i mostra a hom la
història ambiental del municipi. És un paisatge que reflecteix la fascinant
simbiosi que s’hi porta produint, des de fa segles, entre la naturalesa i les
societats humanes. Ergo, el paisatge de Banyalbufar constitueix una expressió
d’història natural i, alhora, d’història social (Otero et al., 2007; Guitart et al.,
2009; Pujantell et al., 2011).
Finalment, es vol apuntar que la terminologia i l’estructura d’aquest apartat (els
subapartats que el composen) ha sigut realitzada prenent com a referència el
llibre publicat per Estany et al., (2010).
7.1. Medi socioecològic.
7.1.1. Situació i límits.
Banyalbufar és un municipi que se situa geogràficament a la part sud-oest de la
Serra de Tramuntana (Illes Balears, Espanya), a uns 25 km de Palma (Gaspar
& Albertí, 2000). El municipi en qüestió ocupa una extensió de 18,02 km2 i
limita al nord-est amb Valldemossa, al sud-est amb Esporles, al sud amb
Puigpunyent, al sud-oest amb Estellencs i al nord-oest amb el mar (Albertí,
2007) (Annex 10).
7.1.2. Geologia.
Banyalbufar està format principalment per materials de l’època del Quaternari
(24,15%), del Juràssic inferior (20,27%), del Triàsic mitjà - superior (Fàcies
Muschelkalk) (19,67%) i del Triàsic (Retià) (17,71%). (Annex 11; Annex 12).
En menor mesura, el municipi en qüestió també té materials de l’època del
Triàsic inferior - mitjà (Fàcies Buntsandstein) (8,39%), del Miocè inferior
(Burdigalià) (8,06%), de l’Oligocè - Miocè inferior (1,11%) i del Triàsic superior
(Fàcies Keuper) (0,65%) (Annex 11; Annex 12).
7.1.3. Orografia.
Banyalbufar té un relleu bastant accidentat, amb un desnivell que s’estén des
d’arran de mar fins al cim de la Mola de Planícia, situada a 942 m.s.n.m. El
segon cim més elevat és el de Puntals de Plànicia, situat a 898 m.s.n.m., i el
tercer és el del Puig de Ses Plantes, situat a 334 m.s.n.m. (Dolç & Serra, 1997).
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7.2.4. Hidrografia.
La xarxa hidrogràfica de Banyalbufar està composta per diversos corrents
d’aigua no permanents (Bujosa et al., 1998; Barceló, 2009), entre els quals en
destaquen el torrent de Son Roig, el torrent d’en Cerdà i el torrent Son Coll.
Tots tres torrents neixen a la Mola de Planícia (Barceló, 2009).
7.2. Cobertes del sòl.
El paisatge de Banyalbufar està format, a grosso modo, per quatre tipologies
diferents de cobertes del sòl: «forestal», «agrícola», «artificial» i «no
especificat».
La coberta del sòl dominant és la forestal. Aquesta coberta del sòl ocupa el
79,22% (14,28 km2) de la superfície de Banyalbufar. La segona coberta del sòl
més abundant és l’agrícola, que ocupa el 19,89% (3,59 km2) de l’extensió del
municipi (Annex 13; Annex 14).
En menor mesura hi ha la coberta artificial i aquella coberta del sòl que que ha
sigut catal·logada com a «no especificat». Aquestes dues cobertes del sòl
ocupen, respectivament, el 0,88% (0,16 km2) i el 0,01% (0,01 km2) de la
superfície del terme municipal (Annex 13; Annex 14).
Prenent com a referència les dades presentades per Barceló (2009), hom pot
afirmar amb certesa que a Banyalbufar s’hi ha produït una reducció de la
superfície agrícola d’ençà de 1958. Aleshores, la coberta del sòl esmentada
ocupava el 24,8% de l’extensió del terme municipal. Actualment, tal i com es
recull a la taula 5, la superfície agrícola aglutina el 19,9% de la superfície del
municipi.
El procés invers ha succeït amb la superfície forestal. Aquesta coberta del sòl
ocupava a l’any 1958 el 75,2% de l’extensió de Banyalbufar. Actualment, tal i
com es recull a la taula 5, la coberta forestal aglutina el 79,22% de la superfície
del municipi (Barceló, 2009).
Aquestes dades s’atribueixen principalment a dos factors. El primer factor és el
procés de turistització que s’inicià a les Illes Balears entre la part final de la
dècada de 1950 i el començament de la dècada de 1960. L’esclat del primer
«boom» turístic a l’arxipèlag balear provocà que molts de propietaris
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venguessin o abandonessin les seves possessions per anar a viure a Palma
(Deffontaines, 2009; Rullan, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
El segon factor és el fort calabruix que es produí en el mes juliol de 1959.
Aquest calabruix féu malbé la major part de la collita de tomàquet de ramellet,
la qual cosa provocà que la pobació banyalbufarina no en tingués per vendre
(Rullan, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb.
2019). Aleshores, el tomàquet de ramellet era un producte que generava
ingressos econòmics en el municipi. Aquesta situació provocà que la majoria
dels petits propietaris venguessin o abandonessin les seves possessions i
marxessin a viure a Palma, on hi podien trobar feina vinculada amb el turisme
(Rullan, 2009; Rullan, 2010, Margalida Cabot, con. verb. 2019).
7.3. Biodiversitat.
7.3.1. Vegetació.
La coberta forestal dominant en el municipi de Banyalbufar és l’alzinar
(65,14%). En menor mesura hi ha pineda (23,4%), garriga (9,83%) i carritxar
(1,63%) (Annex 15; Annex 16). Dolç & Serra (1997) complementen aquesta
informació apuntant que a la Mola de Planícia hi ha localitzat un dels alzinars
més grans superficialment i més ben conservats de tota l’illa de Mallorca.
Banyalbufar és un municipi que conté una alta biodiversitat, entre la qual hi ha
un gran nombre d’endemismes i diverses espècies que tenen una distribució
geogràfica reduïda. Algunes de les espècies més rellevants des d’una
perspectiva botànica són l’estepa joana (Hypericum balearicum), l’eixorba-rates
blanc (Teucrium marum subsp. occidentale), l’eixorba-rates negre (Astragalus
balearicus), la didalera (Digitalis dubia) i la cossiada de penyal (Globularia
majoricensis) (CAIB, 2019).
Es considera interessant destacar, també, que a la part més alta de la Mola de
Planícia hi ha una petita teixeda (Dolç & Serra, 1997; Bujosa et al., 1998;
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019b). La teixeda és un
bosc típic dels ecosistemes forestals de la regió biogeogràfica eurosiberiana
(Pascual, 2008). Tal i com ja s’ha anotat en el apartat 6.3.1., la Serra de
Tramuntana serveix com a refugi per a espècies vegetals característiques de
climes més freds Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019b).
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7.3.2. Fauna.
L’espècie silvestre documentada de major rellevància és, indubtablement, el
ferreret (Alytes muletensis). El ferreret és un anur de dimensions molt reduïdes
que habita únicament a les masses d’aigua no permanents dels canons càrstics
de Mallorca (Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019i).
Malgrat no tractar-se de fauna silvestre, també es considera transcendental fer
un incís en les ovelles i les cabres. Ambdues espècies conformaren els
principals ramats que tradicionalment pasturaven les àrees de muntanya de
Banyalbufar. L’activitat ramadera regular en el municipi es mantingué vigent
fins a la dècada de 1990 (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida
Picornell, con. verb. 2019).
La desaparició de l’activitat ramadera regular en el municipi tingué unes fortes
repercussions ambientals, atès que els ramats contribuïen a la gestió dels
boscos. Avui en dia, la gestió forestal -s’entén que dels boscos públics- és duta
a terme pel Govern de les Illes Balears (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
Les ovelles i les cabres també desenvolupaven una funció social molt important
en el municipi, atès que els seus habitants les empraven per a produir brossat i
formatge (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb.
2019; Xisca Tomàs, con. verb. 2019). A més, la població banyalbufarina
emprava els fems que generaven com a adob per als camps de conreu
(Margalida Cabot, con. verb. 2019).
7.4. Patrimoni socioecològic.
7.4.1. Pedra en sec.
Les marjades són l’element paisatgístic més característic de Banyalbufar (Dolç
& Serra, 1997; Pilar & Albertí, 1998; Barceló, 2009). En aquest marc, el
municipi en qüestió té, aproximadament, uns 160 km de paret seca (Gaspar &
Albertí, 2000).
L’altura mitjana dels marges banyalbufarins és de 3,5 m. Tanmateix, l’alçada
d’aquests varia en funció de l’orografia del territori. Entrant més en detall, hi ha
una correlació positiva entre l’altura dels marges i el pendent. En altres
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paraules, quant major és el pendent, més alts són els marges en relació a les
marjades (Gaspar & Albertí, 2000).
Aquestes marjades han de ser enteses com un testimoni material de la
importància econòmica que prengué l’agricultura en el municipi de Banyalbufar
fins a a la dècada de 1950 - 1960. Una agricultura composta, principalment,
pels següents tres conreus: la vinya, el tomàquet de ramellet i l’olivera (Albertí,
2007; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
El conreu de la vinya, sobretot centrat el la producció de vi de Malvasia, timgué
un pes important a Banyalbufar (Dolç & Serra, 1989; Gaspar & Albertí, 2000;
Margalida Cabot, con. verb. 2019). En aquesta línia, Gaspar & Albertí (2000)
recullen que la vinya fou el conreu més característic del municipi entre els
segles XIV i XIX.
Malgrat la llarga tradició del conreu de la vinya a Banyalbufar, el punt d’inflexió
es produí a començaments del segle XIX. Fou en aquest moment quan es
despertà l’interès de Ferran Cotoner pel conreu esmentat. Ferran Cotoner
començà a plantar vinya en el municipi, la qual cosa es traduí amb un augment
de la producció de raïm. Aquest increment de la producció de raïm es veié
troncat a l’any 1891 producte de l’arribada de la fil·loxera a Mallorca (Dolç &
Serra, 1989; Barceló, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
L’arribada de la fil·loxera només deixà dos parrals de vinya en bon estat
(Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb. 2019), la
qual cosa generà que fos econòmicament inviable l’explotació del conreu
esmentat (Margalida Cabot, con. verb. 2019). Així doncs, la minva de la
producció de raïm atribuïda a l’arribada de la fil·loxera generà que els conreus
de vinya fossin substituïts per tomaqueres (Dolç & Serra, 1989; Rullan, 2008;
Margalida Cabot, con. verb. 2019) a on s’hi cultivava, principalment, la varietat
del tomàquet de ramellet (Margalida Cabot, con. verb. 2019). Aquests conreus
assoliren el seu punt més àlgid a les dècades de 1920 i 1930 (Rullan, 2008).
Es considera important destacar que l’arribada de la fil·loxera generà, també,
un fort impacte social en la població de Banyalbufar, atès que hi havia moltes
famílies que conreaven les seves pròpies vinyes i feien el seu propi viu. Un vi
destinat al consum domèstic (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
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La substitució dels conreus de vinya per tomaqueres comportà la construcció
d’un important nombre de safareigs (Gaspar & Albertí, 2000; Rullan, 2008;
Margalida Cabot, con. verb. 2019) i un allargament de les sèquies (Rullan,
2008). Aquest fenomen s’atribuí al fet que les tomaqueres, a diferència de la
vinya, són un conreu d’horta i, per tant, requereixen una major quantitat d’aigua
(Margalida Cabot, con. verb. 2019). D’aquesta manera, les antigues marjades
ocupades per les vinyes passaren progressivament a ser ocupades per
tomaqueres (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
A inicis del segle XX es produí un important creixement del comerç de
tomàquets de ramellet, la qual cosa generà un fort enriquiment del municipi
(Sastre, 1998; Barceló, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019). Un comerç
que inicialment se’l vinculava amb Palma però que, d’ençà d’aleshores, també
se’l començà a relacionar amb Barcelona (Dolç & Serra, 1989; Gaspar &
Albertí, 2000; Margalida Cabot, con. verb. 2019). Aquest fenomen comportà
que la demanda fos superior a la oferta, la qual cosa es materialitzà en el
paisatge en forma d’un notable augment de la presència de tomaqueres en els
camps de conreu (Dolç & Serra, 1989; Barceló, 2009; Margalida Cabot, con.
verb. 2019).
Un factor essencial en l’èxit comercial dels tomàquets de ramellet fou la seva
capacitat de conservació. Aquesta característica permetia a la població de
Banyalbufar poder-lo comercialitzar durant els mesos d’hivern, un període de
l’any en el qual la producció de tomàquets era escassa (Dolç & Serra, 1989).
L’enriquiment de Banyalbufar, associat a la comercialització del tomàquet de
ramellet, generà un fort creixement demogràfic en el municipi. En aquest marc,
Margalida Cabot (con. verb. 2019) apuntà que el municipi assolí la xifra de 900
habitants. Aquesta xifra és, fins al moment, el màxim històric demogràfic
documentat en el municipi de Banyalbufar. Gaspar & Albertí (2000) i Barceló
(2009) constaten aquesta informació al anotar que el municipi assolí la xifra de
913 habitants a l’any 1930.
La població banyalbufarina invertia els beneficis econòmics generats amb la
comercialització del tomàquet de ramellet en la construcció de més marjades i
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safareigs. Uns safareigs essencials per a poder dur a terme el reg de les
tomaqueres (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
L’èxit comercial d’aquest producte es veié troncat amb la Guerra Civil
espanyola (1936 - 1939). El conflicte bèl·lic esmentat deixà molt mermada a la
ciutat de Barcelona, que constituïa una peça transcendental en la compra del
tomàquet de ramellet que es conreava a Banyalbufar (Margalida Cabot, con.
verb. 2019). Tanmateix, el tomàquet de ramellet continuà essent el principal
producte agrícola conreat a Banyalbufar (Deffontaines, 2009).
El mes de juliol de 1959 fou el punt d’inflexió definitiu per a la població
banyalbufarina. El fort calabruix que es produí en aquest mes comportà un punt
i apart per al municipi. Aquest calabruix féu malbé la major part de la collita de
tomàquet de ramellet, la qual cosa provocà que la pobació de Banyalbufar no
en tingués per vendre (Rullan, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019;
Margalida Picornell, con. verb. 2019).
El fenomen esmentat en el paràgraf anterior, conjuntament amb l’esclat del
primer «boom» turístic a les Illes Balears, generà que la majoria dels petits
propietaris venguessin o abandonessin les seves possessions i marxessin a
viure a Palma, on hi podien trobar feina vinculada amb el turisme (Rullan, 2009;
Margalida Cabot, con. verb. 2019).
Actualment, la població banyalbufarina continua conreant el tomàquet de
ramellet. Tanmateix, ho fa en forma d’agricultura de subsistència. És a dir,
l’objecte del cultiu esmentat és l’autoconsum (Margalida Cabot, con. verb.
2019; Margalida Picornell, con. verb. 2019; Xisca Tomàs, con. verb. 2019).
El tercer gran conreu que hi ha a Banyalbufar, també de llarga tradició, és el de
l’olivera (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb.
2019; Xisca Tomàs, con. verb. 2019).
L’olivera constitueix el principal conreu de secà que es cultiva en el municipi de
Banyalbufar. Aquest conreu es duu a terme a les parts més elevades del
municipi (Dolç & Serra, 1989).
Inicialment, en els conreus d’olivera s’hi cultivava la varietat «arbequina».
Tanmateix, la varietat esmentada anà perdent importància en favor de la
varietat de la «empletre» (Margalida Cabot, con. verb. 2019). L’empletre és la
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varietat d’oliva més comuna a la Serra de Tramuntana (Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial, 2019e). El motiu que propicià aquest canvi en
la varietat de l’oliva conreada fou el fet que la oliva arbequina té unes
dimensions més reduïdes que l’oliva d’empeltre, i aquest fenomen en dificultava
la seva recol·lecció (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
El procés de turistització que s’inicià a les Illes Balears entre la part final de la
dècada de 1950 i el començament de la dècada de 1960 provocà que el conreu
d’oliveres entrés en decadència (Margalida Cabot, con. verb. 2019). L’esclat del
primer «boom» turístic a l’arxipèlag balear provocà que molts de propietaris
venguessin o abandonessin les seves possessions per anar a viure a Palma
(Deffontaines, 2009; Rullan, 2009; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
El procés migratori esmentat generà que es deixessin de treballar els conreus
d’olivera, la qual cosa comportà que aquests, amb el pas del temps, quedessin
amb un estat d’abandonament, o bé de semiabandonament. Aquest fenomen
provocà, fruit de la successió ecològica, l’inici d’un procés d’aforestació. Això
generà que, progressivament, les marjades comencessin a ser ocupades per
espècies vegetals característiques dels ecosistemes forestals mediterranis
(Margalida Cabot, con. verb. 2019).
El procés de turistització esmentat comportà l’inici d’una terciarització de
l’economia de Banyalbufar. Aquest fenomen generà que, paulatinament, el
turisme anés substituint a l’agricultura i a la pesca com a principals fonts
d’ingressos del municipi (Gaspar & Albertí, 2000; Barceló, 2009; Rullan, 2009).
7.4.2. Sitges i barraques de carboner.
Avui en dia, el municipi de Banyalbufar encara conserva algunes sitges i
barraques de carboner (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell,
con. verb. 2019; Xisca Tomàs, con. verb. 2019). Aquests elements
arquitectònics han de ser entesos com un testimoni material de de les activitats
econòmiques vinculades amb el carboneig que es portaren a terme en el
municipi fins a mitjans del segle XX.
El carbó vegetal obtingut mitjançant el carboneig tenia una gran importància
socioeconòmica per a la població de Banyalbufar i dels municipis de les
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rodalies2, atès que proporcionava ingressos econòmics (Antònia del Rosario,
con. verb. 2019; Margalida Cabot, con. verb. 2019) i s’utilitzava per a diversos
usos domèstics, com ara l’escalfament de la llar i la cocció dels aliments
(Antònia del Rosario, con. verb. 2019; Margalida Cabot, con. verb. 2019;
Margalida Picornell, con. verb. 2019).
A Banyalbufar, el carboneig habitualment era dut a terme entre dues persones,
puix que l’activitat econòmica en qüestió exigia una constant atenció. En aquest
marc, la Margalida Cabot (con. verb. 2019) m’explicà el cas d’un carboner que
havia baixat al poble mentre portava a terme el carboneig i que, en tornar al
bosc s’havia trobat la sitja parcialment cremada. Així doncs, el mètode que
seguia la parella de carboners era el següent: mentre un carboner controlava la
sitja, l’altre descansava, i viceversa (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
La cocció de la llenya constituïa un procés que durava entre 15 i 20 dies
(Antònia del Rosario, con. verb. 2019; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
Aquesta quantia de dies era lleugerament superior a la documentada per
Anon., sense data ([a]), que apuntava que el procés esmentat havia de durar al
voltant d’una setmana i mitja.
Els carboners col·locaven estratègicament la llenya d’alzina a l’interior de la
sitja; situaven els troncs que tinguessin un perímetre més reduït a la part
inferior de la pila, mentre que a la part superior d’aquesta hi col·locaven aquells
troncs que tinguessin un diàmetre més gran. Els carboners col·locaven la llenya
d’aquesta manera perquè els troncs amb un diàmetre més reduït permetien que
la pila de llenya s’encengués més fàcilment (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
Malgrat que les sitges podien presentar dimensions heterogènies 3, cadascuna
d’aquestes permetia al carboner obtenir, de mitjana, al voltant de quaranta sacs
de carbó vegetal (Margalida Cabot, con. verb. 2019). Un cop el carboner havia

2

A Banyalbufar, el carboneig era realitzat per carboners del propi municipi i per carboners

residents en els municipis de les rodalies(Antònia del Rosario, con. verb. 2019; Margalida
Cabot, con. verb. 2019).
3

La quantitat de llenya disponible en el bosc influïa en les dimensions de les sitges (Margalida

Cabot, con. verb. 2019).
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dut a terme la tria del carbó, aquest el baixava a vendre a la plaça de
Banyalbufar (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb.
2019; Xisca Tomàs, con. verb. 2019).
A Banyalbufar, igual que a la resta d’indrets de la Serra de Tramuntana a on
s’hi duia a terme carboneig, les sitges eren unes construccions planes i de base
circular que estaven empedrades únicament en el seu perímetre (Margalida
Cabot, con. verb. 2019). L’empedrat del seu perímetre es construïa mitjançant
la tècnica de la pedra en sec.
Les barraques de carboner, a Banyalbufar, eren unes construccions molt
rudimentàries. Aquestes presentaven una base circular, feta mitjançant la
tècnica de la pedra en sec, i una coberta cònica de càrritx. La coberta era feta
amb càrritx perquè aquesta espècie vegetal impedia, en cas de pluja, l’entrada
de l’aigua a l’interior de la construcció (Margalida Cabot, con. verb. 2019).
A Banyalbufar, a l’interior de les barraques de carboner hi havia, en una banda,
un llit, que solia ser de càrritx, i a l’altra banda hi acostumava a haver les eines,
per a poder dur a terme el carboneig, una senalla, per al menjar, i una «botilla»,
per a la beguda. La botilla era un instrument essencial per als carboners, degut
al moment de l’any en el qual es duia a terme el carboneig.
La botilla era el recipient a on els carboners hi guardaven l’aigua; una aigua
que s’hi mantenia fresca. Aquest recipient, que rondava els dos pams i mig
d’alçada, era pla per un costat i ondulat per l’altre. En el costat pla s’hi
col·locaven unes corretges amb l’objecte de què els carboners la poguessin dur
penjada a l’esquena (Margalida Cabot, con. verb. 2019; Margalida Picornell,
con. verb. 2019).
Els carboners feien «foganyes» a l’exterior de les barraques amb l’objecte de
poder-hi cuinar la «sopa del carboner», un plat molt característic de les
persones que es dedicaven al carboneig. L’estri que empraven per a poder-sela menjar rebia el nom de «escotella». L’escotella era un recipient similar als
actuals bols de cereals que hom acostuma a tenir a casa, però amb una base
més petita i un gruix superior amb la finalitat d’evitar cremar-se les mans
mentre mengessin (Antònia del Rosario, con. verb. 2019; Margalida Cabot, con.
verb. 2019; Margalida Picornell, con. verb. 2019).

34

Finalment, es considera important apuntar que, a Banyalbufar, el carbó vegetal
es deixà d’utilitzar a mitjans del segle XX (Bujosa et al., 1998) degut a la
popularització dels combustibles fòssils com a fonts d’energia (Margalida
Cabot, con. verb. 2019). Aquest fenomen tingué una forta repercussió en els
boscos, atès que es deixà de practicar una activitat de gran rellevància a nivell
de gestió forestal (Bujosa et al., 1998; Margalida Cabot, con. verb. 2019).
7.4.3. Forns de calç.
Avui en dia, el municipi de Banyalbufar encara conserva la presència diversos
forns de calç (Gaspar & Albertí, 2000; CAIB, 2019; Margalida Cabot, con. verb.
2019). Aquestes construccions han de ser enteses com un testimoni material
de les activitats econòmiques vinculades amb la indústria de la calç que es
dugueren a terme fins a la primera meitat del segle XX en el municipi de
Banyalbufar.
Ara bé, cap dels agents del territori entrevistats ha pogut aportar informació
vinculada als forns de calç de Banyalbufar. D’acord amb les seves explicacions,
tot sembla indicar que l’activitat econòmica en qüestió es deixà de dur a terme
en el municipi abans de què aquests nasquessin, o bé quan eren molt petits.
Ergo, hom podria intuir que les activitats econòmiques vinculades amb la
indústria de la calç en el municipi de Banyalbufar es portaren a terme, a tot
estirar, fins a inicis de la dècada de 1940.
7.4.4. Cases de neu.
No s’ha aconseguit documentar ni observar la presència de cases de neu a
l’interior del terme municipal de Banyalbufar.
7.4.5. Patrimoni hidràulic.
Avui en dia, el municipi de Banyalbufar encara conserva la presència de
sèquies i safareigs (Dolç & Serra, 1989; Dolç & Serra, 1997; Gaspar & Albertí,
2000). Ambdós elements arquitectònics han de ser entesos com un testimoni
material de les activitats agrícoles que es porten desenvolupant, des de fa
temps, en el municipi de Banyalbufar.
En aquest municipi, els safareigs i les sèquies foren dos elements essencials a
l’hora de poder portar a terme el reg de les marjades (Dolç & Serra, 1997; Pilar
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& Albertí, 1998; Deffontaines, 2009). En aquesta línia, tal i com apunten Gaspar
& Albertí (2000) i Margalida Cabot (con. verb. 2019), la substitució dels conreus
de vinya per tomaqueres -degut a l’arribada de la fil·loxera a finals del segle
XIX- comportà la construcció d’un important nombre de safareigs. Uns
safareigs que acostumaven a tenir una capacitat d’emmagatzematge que
oscil·lava entre els 900.000 i els 1.000.000 litres d’aigua (Gaspar & Albertí,
2000).
El nombre de safareigs s’incrementà encara més producte del fort creixement
que es produí dels conreus d’horta a la dècada de 1920. Aquesta proliferació
de l’horta tingué associada, també, la modificació del recorregut de vàries
sèquies (Dolç & Serra, 1989).
Actualment, Banyalbufar disposa d’un sistema de sèquies que ronda els 18 km
de longitud. Tradicionalment, les sèquies principals del municipi eren fetes de
morter de calç, mentre que les sèquies secundàries es construïen amb teules
(Gaspar & Albertí, 2000).
L’orografia tenia un paper essencial en el correcte funcionament de les sèquies,
atès que la inclinació del terreny determinava la velocitat de l’aigua. Ergo, la
sèquia sempre havia de transcórrer per un terreny inclinat amb l’objecte de què
l’aigua que hi circulés no s’hi quedés estancada (Pilar & Albertí, 1998; Gaspar
& Albertí, 2000).
A Banyalbufar, el repartiment de l’aigua era diferent en funció de si es duia a
terme a dintre d’una mateixa marjada, o bé de si es realitzava d’una marjada a
una altra. El repartiment de l’aigua dintre d’una mateixa marjada es portava a
terme de manera superficial, mentre que el repartiment de l’aigua d’una
marjada a una altra es duia a terme de forma subterrània (Gaspar & Albertí,
2000).
Finalment, es considera interessant anotar que la majoria de les sèquies de
Banyalbufar solien estar acompanyades d’un camí. Aquest camí prenia per
objecte facilitar-ne la seva neteja, així com el repartiment de l’aigua que hi
circulava (Gaspar & Albertí, 2000).
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8. Desenvolupament de la proposta didàctica.
L’estructura d’aquest apartat pren com a referència les pautes indicades a
l’activitat «Sessió 55 minuts», de l’assignatura «Didàctica Específica. Disseny i
Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Geografia i Història».
Partint d’aquesta premissa, la proposta didàctica desenvolupada consta de tres
sessions: la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica, la sortida didàctica i
la sessió de classe posterior a la sortida didàctica.
8.1. Títol de l’activitat.
Anàlisi de la interacció «naturalesa - societat» en els paisatges de les àrees de
muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània: el cas concret de Banyalbufar
(Illes Balears, Espanya).
8.2. Tema del currículum i programació que es treballaria.
Aquesta activitat s’emmarca en el bloc 5 del currículum de batxillerat de
l’assignatura de Geografia. El bloc en qüestió es titula «Els paisatges naturals i
les relacions naturalesa - societat». Entrant més en detall, l’activitat que es
presenta a continuació pren per objecte treballar el quart criteri d’avaluació.
Aquest criteri d’avaluació es titula «Relacionar el medi natural amb l’activitat
humana i descriure casos en què l’home ha modificat el medi». Finalment,
l’estàndard d’aprenentatge avaluable pel criteri d’avaluació esmentat es titula
«Diferencia els paisatges humanitzats dels naturals».
8.3. Nivell.
La proposta didàctica dissenyada està adreçada a un alumnat de 2n de
batxillerat.
8.4. Objectius.
1. Identificar, explicar i relacionar alguns factors socioeconòmics responsables
del procés de transformació que han sofert els paisatges de les àrees de
muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània durant la segona meitat del
segle XX.
2. Argumentar perquè els paisatges de les àrees de muntanya de la regió
biogeogràfica mediterrània són el resultat de la constant interacció entre les
societats humanes i el medi ambient.
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3. Argüir quan un paisatge és natural o humanitzat.
4. Raonar que l’evolució del paisatge pot ser bidireccional (des d’un paisatge
natural cap a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un
paisatge natural).
8.5. Competències treballades.
Malgrat que aquest apartat no se’ns fou exigit a l’activitat «Sessió 55 minuts»,
s’ha considerat adient mostrar les competències que l’alumnat treballa amb la
realització de la proposta didàctica dissenyada en el present treball. Així doncs,
la taula 1 mostra -de manera desglossada- la contribució de la proposta
didàctica en el desenvolupament de les competències establertes en el
currículum de batxillerat de l’assignatura de Geografia.
La sessió 01 correspon a la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica. La
sessió 02 correspon a la sortida didàctica. Finalment, la sessió 03 correspon a

Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

la sessió de classe posterior a la sortida didàctica.

Comunicació lingüística

x

x

x

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia

x

x

x

Competència digital

x

Aprendre a aprendre

x

x

x

Competències socials i cíviques

x

x

x

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

x

x

x

Consciència i expressions culturals

x

x

x

Taula 1. Contribució de la proposta didàctica en el desenvolupament de les competències
establertes en el currículum de batxillerat de l’assignatura de Geografia.

8.6. Metodologia d’ensenyament i enfocament metodològic.
Tot i que aquest apartat tampoc se’ns fou exigit a l’activitat «Sessió 55 minuts»,
s’ha considerat essencial descriure la metodologia d’ensenyament aplicada a
l’hora de dur a terme el desenvolupament de la proposta didàctica dissenyada
en aquest treball.
En aquest cas, la metodologia d’ensenyament implementada per a dur a terme
les tres sessions de classe que la composen és el treball cooperatiu. La
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Generalitat de Catalunya (sense data [a]) defineix el treball cooperatiu com
«una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups
per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns».
Aquesta metodologia d’ensenyament afavoreix l’atenció a la diversitat, la qual
cosa fa que vagi en perfecte sintonia amb la inclusió educativa (Generalitat de
Catalunya, sense data [b]), un element essencial en l’ensenyament.
Així doncs, a l’inici de la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica es
divideix a l’alumnat en vuit grups de treball estratègicament pensats de quatre
estudiants (grups petits), ja que els grups de més de quatre persones no
funcionen. Els grups de treball han estat fets prèviament a casa, prenent com a
referència els continguts apresos a l’assignatura «Didàctica Específica.
Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge a l’Àrea de
Geografia i Història» envers la metodologia de l’1-2-3-4. Es mantenen els
mateixos grups de treball a les tres sessions de classe que composen la
proposta didàctica.
L’enfocament metodològic de la proposta didàctica és el de l’aprenentatge per
descobriment. Ruiz (1993, p.1-2) defineix l’aprenentatge per descobriment com
una «activitat autoreguladora de resolució de problemes, que requereix la
comprovació d’hipòtesis com a centre lògic de l’acte de descobriment».
Partint d’aquesta premissa, es planteja una hipòtesi de partida a l’alumnat
durant la part inicial de la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica.
L’alumnat haurà de verificar o refutar aquesta hipòtesi mitjançant les dades
recollides durant el treball de camp i la informació transmesa durant la sortida
didàctica. La hipòtesi que es planteja a l’alumnat és:
1. En el municipi de Banyalbufar s’ha produït un procés de despoblament al
llarg del segle XX, que s’ha materialitzat en el paisatge en forma d’un procés
d’aforestació de les marjades. Aquest procés d’aforestació ha provocat que
les marjades comencessin a ser ocupades per espècies vegetals
característiques dels ecosistemes forestals mediterranis.
Derivada d’aquesta hipòtesi principal, es planteja que la coberta forestal de
la zona d’estudi presenta una elevada densitat de biomassa vegetal degut a
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la desaparició de les activitats econòmiques tradicionals (carboneig i
producció de calç) i la ramaderia.
8.7. Format de desenvolupament de l’itinerari didàctic.
Malgrat que aquest apartat tampoc se’ns fou exigit a l’activitat «Sessió 55
minuts», s’ha considerat oportú explicar com es planteja el desenvolupament
de l’itinerari didàctic.
Així doncs, l’itinerari didàctic plantejat en aquest treball trenca amb el format de
desenvolupament de l’anomenat «itinerari tradicional» (García, 2013). És a dir,
no es planteja un itinerari didàctic on el professor implementa la metodologia
d’ensenyament de la classe magistral en un espai diferent al de l’aula
convencional. Ans al contrari, es planteja un format d’itinerari didàctic on
l’alumnat adquireix un paper actiu en el procés d’ensenyament - aprenentatge.
Aquest aspecte es pot apreciar amb claredat a l’apartat 8.9.2., així com en
l’annex que hi ha indicat.
Nogensmenys, l’itinerari didàctic si que inclou les explicacions de la Margalida
Cabot. La Margalida Cabot és una dona de 77 anys nascuda a Banyalbufar,
municipi en el qual hi ha residit al llarg de la seva vida. Aquesta dona, que fou
pagesa, aglutina un profund coneixement envers el patrimoni socioecològic i les
activitats econòmiques que es desenvoluparen en el municipi al llarg del segle
XX.
S’ha considerat adient incloure a l’itinerari didàctic les explicacions realitzades
per la Margalida Cabot, atès que actualment hi ha diverses publicacions, com
ara Piqueras et al., (2008), Guitart et al., (2009) i Pujantell et al., (2011), que
posen de manifest la importància del coneixement tradicional com a mètode per
a poder comprendre els canvis que s’han produït en el paisatge.
8.8. Relació cost / benefici.
Es pren la quantia de 32 alumnes com a xifra de referència. El centre educatiu
on s’implementa la proposta didàctica és l’IES Joan Maria Thomàs (Palma).
La taula 2 recull la relació entre els costos (econòmics i temporals) i els
beneficis didàctics obtinguts amb la realització de la proposta didàctica.
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Cost
Cost econòmic: 317,58 €.

Benefici
Beneficis didàctics.

Centre educatiu: 312,28 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar (264 €).
Ordinadors.
Pissarra digital.
Projector.
72 fotocòpies [0,15 € / fotocòpia] (10,8
€).
1 Grapadora (1,95 €).
Grapes (0,75 €).
8 Cordes de cànem [1,32 € / unitat]
(10,56 €).
8 pals d’escombra. [1,89 / unitat]
(15,12 €).
1 retolador vermell (1,75 €).
5 cartolines de cartó ploma blanques
DIN A4 (5,5 €).
1 bolígraf blau (0,25 €).
1 m. de filferro (1,6 €)
Alumnat: 5,3 €.

•
•
•
•
•

Bolígraf (0,25 €).
Llibreta (1,35 €).
Llapis (0,85 €).
Goma (1,9 €).
Maquineta (0,95€).

Cost temporal: 660 minuts (11 hores).
•

•

Preparació de l’activitat: 540 minuts.
1. Anada i tornada en bus des de
Palma fins a Banyalbufar (120
minuts).
2. Visita de l'espai geogràfic on es
duu a terme l'itinerari didàctic
(180 minuts).
3. Preparació de l'activitat de
desenvolupament (sessió 1) i de
les activitats de consolidació
(sessió 1 i sessió 3) (240
minuts).
Correcció de l’activitat: 120 minuts.

1. Repassar i consolidar una part
dels continguts teòrics exposats
en el bloc 5 de l’assignatura.
2. Identificar i interpretar en un
espai geogràfic (in situ) una part
dels continguts teòrics explicats
en el bloc 5 de l’assignatura.
3. Identificar
i
interpretar
en
fotografies reals (ortofotografies)
una part dels continguts teòrics
presentats en el bloc 5 de
l’assignatura.
4. Tenir una millor comprensió del
temps històric -des de mitjans
del segle XX- dels paisatges de
les àrees de muntanya de la
regió biogeogràfica mediterrània.
5. Relacionar
les
dades
de
diferents tipologies de fonts
d’informació
secundàries
referents a un mateix període i
àrea geogràfica.
6. Adquirir una major fluïdesa a
l’hora de saber descriure i
interpretar
les
dades
representades
en
diferents
tipologies de fonts d’informació
secundaries.
7. Generar un coneixement a
l’alumnat a partir dels seus
propis descobriments.

Taula 1. Relació entre els costos (econòmics i temporals) i els beneficis didàctics obtinguts amb
la realització de la proposta didàctica.
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8.9. Temporalització de l’activitat.
8.9.1. Sessió 1: Sessió de classe prèvia a la sortida didàctica.
Des del minut 01 fins al minut 05: L’alumnat entra a classe, reestructura l’aula
creant illes de quatre pupitres -seguint les indicacions que li dona el professor o
professora- i s’asseu. El professor o professora passa llista.
Des del minut 06 fins al minut 15: Realització de l’activitat de desenvolupament
(vegeu la presentació a l’annex 17), entrega del glossari (annex 18),
repartiment de les fitxes i explicació de les activitats de consolidació que ha de
dur a terme l’alumnat.
Des del minut 16 fins al minut 23: Realització de l’activitat de consolidació 1
(Annex 19).
Des del minut 24 fins al minut 31: Realització de l’activitat de consolidació 2
(Annex 19).
Des del minut 32 fins al minut 39: Realització de l’activitat de consolidació 3
(Annex 19).
Des del minut 40 fins al minut 49: Realització de l’activitat de consolidació 4
(Annex 19).
Des del minut 50 fins al minut 55: Correcció de les activitats de consolidació.
8.9.2. Sessió 2: Sortida didàctica.
* L’annex 19 mostra el recorregut de l’itinerari didàctic i l’annex 20 en mostra la
fitxa tècnica.
08:00 - 08:15: L’alumnat entra a classe i s’asseu als seus respectius pupitres.
El professor o professora passa llista. Tot seguit, l’alumnat surt de classe i es
dirigeix cap a l’autocar.
08:16 - 09:10: Desplaçament amb l’autocar des de Palma fins a Banyalbufar.
09:11 - 09:15: Presentació de la Margalida Cabot a l’alumnat. Aquesta
acompanyarà a l’alumnat durant l’itinerari didàctic.
09:16 - 09:25: Breu introducció al municipi de Banyalbufar per part de la
Margalida Cabot: localització geogràfica i història ambiental del municipi.
09:26 - 09:55: Desplaçament a peu fins a la «Parada 1» de l’itinerari didàctic.
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09:56 - 10:05: Introducció a la parada 1, descripció de l’activitat pràctica que ha
de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 1») i repartiment del material
necessari per a poder-la realitzar (Annex 23).
10:06 - 10:35: Realització de l’activitat de camp 1 (Annex 21).
10:36 - 10:40: Desplaçament a peu fins a la «Parada 2» de l’itinerari didàctic.
10:41 - 10:50: Esmorzar.
10:51 - 11:00: Introducció a la parada 2, descripció de l’activitat pràctica que ha
de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 2») i repartiment del material
necessari per a poder-la realitzar (Annex 23).
11:01 - 11:30: Realització de l’activitat de camp 2 (Annex 21).
11:21 - 11:25: Desplaçament a peu fins a la «Parada 3» de l’itinerari didàctic.
11:26 - 11:40: Introducció a la parada 3, descripció de l’activitat pràctica que ha
de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 3») i repartiment del material
necessari per a poder-la realitzar (Annex 23).
11:41 - 12:10: Realització de l’activitat de camp 3 (Annex 21).
12:11 - 12:20: Posada en comú, valoració i reflexió conjunta de les activitats
realitzades i dels coneixements adquirits durant el transcurs de l’itinerari
didàctic. Notificació a l’alumnat de què ha de compartir els resultats obtinguts
en el Google Classroom de l’assignatura.
12:21 - 13:00: Desplaçament a peu fins al nucli urbà de Banyalbufar.
13:01 - 14:00: Desplaçament amb l’autocar des de Banyalbufar fins a Palma.
8.9.3. Sessió 3: Sessió de classe posterior a la sortida didàctica.
*Es porta a terme a l’aula d’informàtica del centre educatiu.
Des del minut 01 fins al minut 05: L’alumnat entra a l’aula d’informàtica i
s’asseu formant els grups de quatre persones que el professor o professora va
anunciar a la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica. El professor o
professora passa llista.
Des del minut 06 fins al minut 10: Explicació de l’activitat de consolidació que
ha de dur a terme l’alumnat.
Des del minut 11 fins al minut 55: Realització de l’activitat de consolidació 1
(Annex 21).
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8.10. Desenvolupament de l’activitat: guió pautat.
L’annex 21 i l’annex 22 mostren, respectivament, els quaderns de l’alumnat i
del professorat.
8.10.1. Sessió 1 - Sessió de classe prèvia a la sortida didàctica.
L’activitat de desenvolupament consisteix en dur a terme una breu explicació
que permeti introduir a l’alumnat a l’espai geogràfic on es durà a terme la
sortida didàctica i mostrar-li els aspectes bàsics de l’activitat didàctica:
objectius, temporalització, recorregut de l’itinerari didàctic, fitxa tècnica de
l’itinerari didàctic, hipòtesi de partida, materials i mètodes, treball de camp i
activitats a realitzar).
Les activitats de consolidació, en el seu conjunt, consisteixen en analitzar la
interacció «naturalesa - societat» que s’ha produït en un paisatge característic
de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània, com és el cas
de Banyalbufar (Illes Balears, Espanya), entre els anys 1956 i 2006. Aquest
anàlisi es duu a terme mitjançant la realització de quatre exercicis; les tres
primeres activitats de consolidació exigeixen a l’alumnat descriure i interpretar,
mitjançant la resolució d’un breu qüestionari, tres tipologies diferents de fonts
d’informació secundàries (taula de continguts, fragment de text i gràfic de
barres). La quarta activitat de consolidació consisteix en realitzar un comentari
d’imatge de dues ortofotografies, una de l’any 1956 i l’altra de l’any 2006.
Les activitats de consolidació ha sigut oridenades estratègicament amb
l’objecte de què la resolució de cadascuna d’aquestes permeti a l’alumnat
consolidar l’aprenentatge adquirit en l’activitat o les activitats de consolidació
anteriors (exceptuant l’activitat de consolidació 1) i, coetàniament, li proporcioni
una nova informació que haurà de menester per a resoldre l’exercici o exercicis
següents. D’aquesta manera es pretén dotar a l’alumnat de tot un seguit de
coneixements que li seran de gran utilitat per a:
1. Realitzar l’anàlisi i la interpretació que requereix el comentari d’imatge de
les ortofotografies que formen l’activitat de consolidació 4.
2. Tenir una satisfactòria contextualització de l’espai geogràfic on es duu a
terme la sortida didàctica.
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8.10.2. Sessió 2 - Sortida didàctica.
La sortida didàctica consisteix en la realització d’un itinerari didàctic en una
àrea rural pertanyent al municipi de Banyalbufar (Illes Balears, Espanya).
Entrant més en detall, l’itinerari didàctic transcorre pel GR 221.
L’itinerari didàctic es composa de tres parades. A cadascuna d’aquestes
parades s’hi duen a terme dues activitats.
La primera activitat consisteix en què el professor o professora de l’assignatura
i la Margalida Cabot duen a terme una breu explicació del patrimoni
socioecològic present a l’espai geogràfic en qüestió.
La segona activitat consisteix en la realització del treball de camp. Cada grup
ha de realitzar un total de tres transsectes de mostreig (un a cada parada de
l’itinerari didàctic) i recollir un conjunt de dades que li apareixen indicades en
una graella.
Mitjançant aquestes dues activitats es pretén dotar a l’alumnat de tot un seguit
d’informació i coneixements que haurà de menester per a poder dur a terme la
redacció de l’informe que se li sol·licita a la sessió de classe posterior a la
sortida didàctica.
8.10.3. Sessió 3 - Sessió de classe posterior a la sortida didàctica.
Cada grup de treball ha de processar informàticament les dades recollides mitjançant el treball de camp- durant la sortida didàctica; tant les seves com les
de la resta de grups de treball.
Un cop ho hagi fet, cada grup de treball haurà de redactar un informe a partir
de la informació i dels coneixements adquirits durant les dues sessions de
classe anteriors. L’estructura de l’informe, prèviament realitzada pel professor o
professora de l’assignatura, pren per objecte comprovar el grau d’assoliment,
per part de l’alumnat, dels objectius establerts al començament de la proposta
didàctica (apartat 8.4).
8.11. Possibles activitats que es desprenen del guió.
Activitat 1: Elabora un climograma del municipi de Banyalbufar i descriu les
principals característiques del clima mediterrani (extensió màxima: mitja
pàgina).
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Activitat 2: Fes una reflexió sobre els riscos ambientals i el despoblament de les
àrees rurals de la regió biogeogràfica mediterrània (extensió màxima: 1
pàgina).
Activitat 3: Descriu les diferències que hi ha entre un paisatge natural i un
paisatge verge. Anomena un indret geogràfic on hi hagi un paisatge natural i un
altre on hi hagi un paisatge verge (extensió màxima: mitja pàgina).
8.12. Avaluació.
La proposta didàctica plantejada en aquest treball tindrà, per si sola, un apartat
específic en els procediments d’avaluació (avaluació formativa) de la Unitat
Didàctica. S’ha pres aquesta decisió al entendre que la seva realització
comporta una inversió temporal per a l’alumnat molt superior en comparació
amb la resta d’activitats de consolidació estipulades a la Unitat Didàctica.
Partint d’aquesta premissa, se li ha atribuït un pes del 20% sobre la nota total
de la Unitat Didàctica.
El mètode per a dur a terme l’avaluació de les activitats de consolidació de la
sessió prèvia a la sortida didàctica és l’autoavaluació. D’acord amb la
Universitat Politècnica de Catalunya (2008, p.23-24),
l’autoavaluació té dos avantatges importants des del punt de vista de l’estudiant: d’una
banda permet interioritzar els criteris d’avaluació que el professorat fa explícits a través
de les instruccions per a l’autoavaluació, i, d’una altra, l’alumnat desenvolupa l’hàbit de la
reflexió i la identificació dels errors propis [...].

L’activitat de consolidació de la sessió posterior a la sortida didàctica és
corregida pel professor o professora. L’instrument d’avaluació és la rúbrica
(annex 24). El valor de cada exercici serà la següent:
Activitat de consolidació 1 (sessió 1): 0,5 punts; Activitat de consolidació 2
(sessió 1): 0,5 punts; Activitat de consolidació 3 (sessió 1): 1 punt; Activitat de
consolidació 4 (sessió 1): 3 punts i; Activitat de consolidació 1 (sessió 3): 5
punts.
8.13. Valoració de l’activitat.
8.13.1. Punts forts.
1. El disseny de la proposta didàctica, així com la interrelació del conjunt
d’activitats de consolidació presentades, augmenta les possibilitats de què
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l’alumnat comprengui algunes de les causes que han generat el procés de
transformació que han sofert els paisatges de les àrees de muntanya de la
regió biogeogràfica mediterrània durant la segona meitat del segle XX.
2. Les activitats de camp que realitza l’alumnat durant la sortida didàctica li
permeten comprovar de primera mà (in situ) una bona part de les
informacions explicades pel professor o professora dins l’aula.
3. La redacció de l’informe que porta a terme l’alumnat a la sessió de classe
posterior a la sortida didàctica li permet relacionar la informació que ell
mateix s’ha generat -mitjançant el treball de camp- amb la informació que el
professor o professora ha transmès dins l’aula.
4. La proposta didàctica plantejada contribueix en el desenvolupament a
l’alumnat de les competències establertes en el currículum de batxillerat de
l’assignatura de Geografia.
5. L’ordre estratègic de cadascuna de les activitats de consolidació
plantejades a la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica permet a
l’alumnat adquirir uns nous coneixements que li permetran tenir una
satisfactòria contextualització de l’espai geogràfic on es durà a terme la
sortida didàctica.
6. L’ordre estratègic de cadascuna de les activitats de consolidació
plantejades a la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica permet a
l’alumnat adquirir un nou coneixement que haurà de menester per a poder
resoldre l’activitat de consolidació o activitats de consolidació següents de
la mateixa sessió de classe.
7. L’ordre estratègic de cadascuna de les activitats de consolidació
plantejades a la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica permet a
l’alumnat consolidar l’aprenentatge adquirit en l’activitat de consolidació o
activitats de consolidació anteriors (exceptuant l’exercici 1).
8. Les qüestions en què se subdivideixen les activitats de consolidació 1, 2 i 3
de la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica faciliten la comprensió de
la informació recollida a les fonts d’informació secundàries.
9. La utilització dels mètodes de la interpretació i la reiteració permeten a
l’alumnat consolidar els coneixements de la temàtica tractada.
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8.13.2. Punts febles:
1. Elevat cost econòmic, atribuït principalment al lloguer de l’autocar.
2. Elevat cost temporal per a l’alumnat, degut a la presència de la PBAU. El
currículum és extens i el temps per a completar-lo és limitat.
3. Forta inversió temporal, tant en la preparació de l’activitat didàctica, com en
la correcció de les activitats de consolidació.
4. La programació de la sessió de classe prèvia a la sortida didàctica potser és
massa ambiciosa.
8.14. Bibliografia.
8.14.1. Bibliografia emprada pel professor o professora.
1. Deffontaines, J.P. 2009. Una horta del litoral muntanyós: Banyalbufar
(1960). A: Banyalbufar, Geografia i Medi Ambient. s.l.:Associació Cultural
Bany-Al-Bahar.
2. Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. 2013.
3. IBESTAT. (2007). Fitxa municipal / Ficha municipal. [En línia]. Recuperat el
20 de maig de 2019 de https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/municipixifres/07007/Banyalbufar&lang=ca
4. SITIBSA. 2019. SERVEIS FUNCIONALS MAPES BASE de les Illes Balears
(OGC: WMS). [En línia]. Recuperat el 20 de maig de 2019 de
http://www.caib.es/sacmicrofront/noticias.do?idsite=5505&lang=es&tipo=116
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8.14.2. Bibliografia suggerida a l’alumnat.
1. Boada, M., & Saurí, D. (2002). El canvi global. Rubes.
2. Deffontaines, J.P. 2009. Una horta del litoral muntanyós: Banyalbufar
(1960). A: Banyalbufar, Geografia i Medi Ambient. s.l.:Associació Cultural
Bany-Al-Bahar.
3. Pascual, R. 2008. Guia dels arbres dels Països Catalans. 7a edició ed.
Barcelona: Pòrtic.
4. Rullan, O. 2008. Banyalbufar, un municipi muntanyenc de la Mallorca
turística. A: Banyalbufar, Geografia i Medi Ambient. s.l.:Associació Cultural
Bany-Al-Bahar.
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9. Conclusions.
L’itinerari didàctic es tracta d’un recurs pedagògic que compta amb una llarga
tradició com a instrument didàctic a l’Estat espanyol. Nogensmenys, malgrat
que la seva utilització proporcioni múltiples avantatges pedagògics i que el
recurs didàctic, per se, estigui en plena sintonia amb les metodologies
proposades pel marc Europeu de l’Educació Superior i amb les premisses
establertes a la LOMCE, el cert és que la seva utilització actualment es veu
limitada per tot un seguit d’obstacles i per la percepció que en té una part del
professorat.
Centrant l’atenció en Banyalbufar, es considera que aquest és un municipi
adient per a dur a terme un itinerari didàctic que prengui per objecte mostrar a
l’alumnat la interacció «naturalesa - societat» que es porta produint, des de fa
segles, en els paisatges de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica
mediterrània. I és que el paisatge de Banyalbufar reflecteix el conjunt de
processos històrics que s’han produït en el municipi al llarg de la història. Uns
processos històrics resultants de la interacció entre les societats humanes i el
medi ambient, i que s’han materialitzat en el paisatge a través del patrimoni
socioecològic: marjades, sitges, barraques de carboner forns de calç, etc.
Citant a Guitart et al., (2009, p.7), el paisatge de Banyalbufar expressa, per se,
la «història ambiental» del municipi.
Finalment, aquest treball ha complert amb els quatre objectius fixats
inicialment. En primer lloc, s’ha dut a terme la preparació d’un itinerari didàctic
adreçat a un alumnat de 2n de batxillerat. En segon lloc, la seva redacció ha
servit per a donar a conèixer i posar en valor el patrimoni socioecològic de la
Serra de Tramuntana, en general, i de Banyalbufar, particularment. En tercer
lloc, ha contribuït a trencar el dualisme clàssic, encara avui existent, entre la
naturalesa i les societats humanes (Otero et al., 2007; Guitart et al., 2009;
Pujantell et al., 2011). Finalment, ha permès posar en valor el coneixement
tradicional com a mètode per a comprendre els canvis que s’han produït en el
paisatge.
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10. Agraïments.
En primer lloc, vull expressar la meva més sincera gratitud al meu tutor, el Dr.
Sebastià Serra, per la seva tasca de guiatge i de suport tècnic durant la
realització del treball.
En segon lloc, vull expressar el meu agraïment cap al Dr. Benet Albertí, per la
seva tasca de suport tècnic durant la realització del projecte.
En tercer lloc, vull agrair a l’Antonia del Rosario, la Margalida Cabot, la
Margalida Picornell i la Xisca Tomàs la seva dedicació temporal, el seu
entusiasme i la seva paciència per a explicar-me detalladament la història
ambiental del municipi.
En quart lloc, vull expressar el meu agraïment a en Sebastià Serra, un molt bon
amic de Castellers de Mallorca, que m’acompanyà a dur a terme la primera
presa de contacte amb l’espai geogràfic on s’ha desenvolupat la proposta
didàctica. A més, m’ajudà realitzar la interpretació del patrimoni socioecològic i
féu les fotografies presents a l’annex 23 («Parada 1» i «Parada 2»).
Finalment, vull expressar el meu agraïment a en Josep Mallol, un company de
Castellers de Mallorca, que em proporcionà el contacte per a poder dur a terme
l’entrevista amb els agents del territori.
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12. Annexos.
Annex 1. Herbari [4 mostres].

Olivera (Olea europaea):

Elaboració pròpia.
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Alzina (Quercus ilex):

Elaboració pròpia.
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Pi blanc (Pinus halepensis):

Elaboració pròpia.
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Llentiscle (Pistacia lentiscus):

Elaboració pròpia.

64

Annex 2. Municipis de la Serra de Tramuntana.

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 3. Situació i límits de la Serra de Tramuntana.

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 4. Temps geològics dels materials que formen la Serra de Tramuntana
[taula de continguts].
Sup. (km2)

Sup. (%)

Juràssic inferior

450,27

45,61

Cenozoic

Quaternari

142,41

14,43

Mesozoic

Triàsic (Retià)

129,41

13,11

Cenozoic

Oligocè

42,49

4,30

Mesozoic

Juràssic mitjà - superior

42,17

4,27

Cenozoic

Miocè inferior (Burdigalià)

39,83

4,04

Cenozoic

Triàsic mitjà - superior (Fàcies
Muschelkalk)

26,99

2,73

Mesozoic

Triàsic superior (Fàcies Keuper)

26,14

2,65

Cenozoic

Juràssic mitjà

23,69

2,40

Mesozoic

Juràssic mitjà - superior. Cretaci

23,02

2,33

Cenozoic

Oligocè - Miocè inferior

14,64

1,48

Mesozoic

Cretaci inferior - mitjà

11,57

1,17

Mesozoic

Juràssic superior

7,94

0,80

Mesozoic

Triàsic inferior - mitjà (Fàcies
Buntsandstein)

2,89

0,29

Cenozoic

Eocè (Bartonià)

1,55

0,16

Cenozoic

Pliocè inferior

1,12

0,11

Cenozoic

Miocè superior (Tartonià - Messinià)

0,49

0,05

Mesozoic

Triàsic superior - Juràssic inferior

0,45

0,05

Mesozoic

Miocè superior

0,16

0,02

987,22

100

Era

Època

Mesozoic

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament
de Geografia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 5. Temps geològics dels materials que formen la Serra de Tramuntana [cartografia].

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 6. Cobertes del sòl de la Serra de Tramuntana (2010) [taula de
continguts].
Sup. (km2)

Sup. (%)

Forestal

655,76

66,43

Conreu

286,70

29,04

Artificial

41,55

4,21

Zona humida

3,07

0,31

No especificat

0,13

0,01

987,22

100

Cobertes del sòl

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament
de Geografia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 7. Cobertes del sòl de la Serra de Tramuntana (2010) [cartografia].

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 8. Coberta forestal de la Serra de Tramuntana (2010) [taula de
continguts].
Sup. (km2)

Sup. (%)

Carritxar

247,58

37,76

Pineda

202,44

30,87

Alzinar

148,25

22,61

Garriga

51,74

7,89

Ullastrar

5,75

0,88

655,76

100

Coberta forestal

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament
de Geografia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 9. Coberta forestal de la Serra de Tramuntana (2010) [cartografia].

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 10. Situació i límits del municipi de Banyalbufar.

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 11. Temps geològics dels materials que formen el municipi de
Banyalbufar [taula de continguts].
Era

Època

Sup. (km2)

Sup. (%)

Cenozoic

Quaternari

4,35

24,15

Mesozoic

Juràssic inferior

3,65

20,27

Cenozoic

Triàsic mitjà - superior (Fàcies
Muschelkalk)

3,54

19,67

Mesozoic

Triàsic (Retià)

3,19

17,71

Mesozoic

Triàsic inferior - mitjà (Fàcies
Buntsandstein)

1,51

8,39

Cenozoic

Miocè inferior (Burdigalià)

1,45

8,06

Cenozoic

Oligocè - Miocè inferior

0,20

1,11

Mesozoic

Triàsic superior (Fàcies Keuper)

0,12

0,65

18,02

100

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament
de Geografia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 12. Temps geològics dels materials que formen el municipi de Banyalbufar [cartografia].

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any

2013.
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Annex 13. Cobertes del sòl del municipi de Banyalbufar (2010) [taula de
continguts].
Cobertes del sòl

Sup. (km2)

Sup. (%)

Forestal

14,27

79,22

Conreu

3,59

19,89

Artificial

0,16

0,88

No especificat

0,01

0,01

18,02

100

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament de Geografia de
la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 14. Cobertes del sòl a l’any 2010 del municipi de Banyalbufar (2010) [cartografia].

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
77

Annex 15. Coberta forestal del municipi de Banyalbufar (2010) [taula de
continguts].
Coberta forestal

Sup. (km2)

Sup. (%)

Alzinar

9,30

65,14

Pineda

3,34

23,40

Garriga

1,40

9,83

Carritxar

0,23

1,63

14,28

100

Total

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada des del Departament
de Geografia de la Universitat de les Illes Balears l’any 2013.
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Annex 16. Coberta forestal del municipi de Banyalbufar (2010) [cartografia]

Elaboració pròpia a partir de la cartografia proporcionada pel Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears
l’any 2013.
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Annex 17. Sessió 1. PowerPoint de l’activitat de desenvolupament.
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Annex 18. Glossari per a l’alumnat.
Paisatge:
Imatge d’un territori en un moment determinat, tal i com la percep hom,
resultant de la interacció de factors naturals -biòtics i abiòtics-, i/o humans.
Patrimoni socioecològic:
Empremta física dels processos socioeconòmics que s’han produït en un espai
geogràfic determinat.
Marjada:
Recurs arquitectònic que consisteix en l’esglaonament de les vessants d’una
muntanya, turó, pujol, etc., la qual cosa permet habilitar noves zones de conreu
i, conseqüentment, ampliar la superfície destinada a l’ús agrícola.
Carboneig:
Activitat econòmica tradicional en els ecosistemes forestals mediterranis que
consistia en la transformació de la llenya extreta dels alzinars en carbó vegetal.
Barraca de carboner:
Habitatge on el carboner residia durant els mesos en què duia a terme el
carboneig. Es tractava d’una construcció molt rudimentària, de base circular i
amb una coberta cònica. La seva paret estava feta mitjançant la tècnica de la
pedra en sec i la coberta solia tenia una armadura de fusta i estava tapada amb
càrritx.
Sitja:
Espai físic on es duia a terme la cocció de la llenya durant el carboneig. Es
tractava d’una construcció plana i de base circular que estava empedrada
únicament en el seu perímetre L’empedrat del seu perímetre es duia a terme
mitjançant la tècnica de la pedra en sec.
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Ranxo:
Fragment de bosc que el carboner llogava en el propietari del terreny per a durhi a terme el carboneig. La seva extensió acostumava a ser de dues o tres
quarterades (entre 142 i 213 ha.).
Forn de calç:
Espai físic, construït mitjançant la tècnica de la pedra en sec, on s’hi duia a
terme la producció de la calç.
Sèquia:
Canalització emprada per a dur a terme la distribució de l’aigua destinada al
reg.
Safareig:
Espai físic que pren per objecte l’emmagatzematge de l’aigua.
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Annex 19. Recorregut de l’itinerari didàctic.

Elaboració pròpia a partir de les dades de camp recollides i de la cartografia
disponible en el Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).
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Annex 20. Fitxa tècnica de l’itinerari didàctic.
Fitxa tècnica de l'itinerari didàctic
Distància (anada i tornada)

4,33 km

Duració aproximada

3h 35'

Mitjà de transport

A peu

Lloc de sortida

Ajuntament de Banyalbufar

Lloc d'arribada

Ajuntament de Banyalbufar

Municipis pels quals transcorre

Banyalbufar

Nombre de parades

3
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 1.

Any

Nombre d'habitants

Població que treballa en el sector primari

1958

678

21,7% (agricultura)

2007

591

3,8% (agricultura i pesca)

Elaboració pròpia a partir de Deffontaines (2009) i IBESTAT (2007)

1. Responeu les preguntes relacionades amb la taula de continguts que es
mostra a la part superior.
a. Descriviu la informació que proporciona la taula de continguts. (extensió
màxima: 3 línies)

b. A partir de la informació que us proporciona la taula de continguts,
anomeneu el procés demogràfic que s’ha produït a Banyalbufar entre els
anys 1958 i 2007. (extensió màxima: 1 paraula)

c. Com creieu que ha repercutit la reducció del nombre de població que
treballa en el sector primari en les cobertes del sòl de Banyalbufar? (extensió
màxima: 2 línies)
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 2.

Els joves se’n van en gran nombre cap a Palma, la ciutat que degut al
turisme està en plena expansió i atreu el jovent cap als sectors de la
construcció, el comerç, les fàbriques i els hotels.
[...], aquest èxode rural causa problemes al nou ús de la terra i contribueix
a la transformació recent del principal producte agrícola de Banyalbufar: la
Tomàtiga. Aquesta migració deixa les terres buides. Avui en dia moltes de
les terres estan en venda, i es venen lentament a causa de la mancança
important de mà d’obra que pateix el conreu hortícola.

Nota important: el text original data de l’any 1958.
Font d’informació: Deffontaines (2009, p. 49)

1. Responeu les preguntes relacionades amb el text que es mostra a la part
superior.
a. Anoteu les dues idees principals del text (extensió màxima: 2 línies).

b. Relacioneu les dues idees principals extretes del text amb el
despoblament i l’evolució de la població que treballava en el sector primari a
Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 (extensió màxima: 4 línies).
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 3.

Evolució de les cobertes del sòl de Banyalbufar
entre els anys 1958 i 2010
100
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Elaboració pròpia a partir de Deffontaines (2009) i Departament de Geografia
de la Universitat de les Illes Balears

1. Responeu les preguntes relacionades amb els gràfics que es mostren a la
part superior.
a. Descriviu la informació que proporcionen els gràfics de barres (extensió
màxima: 3 línies).

b. Expliqueu la relació que hi ha entre l’evolució de la població que treballava
en el sector primari a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007, i el canvi en
les cobertes del sòl que hi ha hagut en el municipi entre els anys 1958 i 2010
(extensió màxima: 5 línies).
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 4.

1. Comenteu, a partir de l’anàlisi i la interpretació de les ortofotografies,
l’evolució de l’estructura del paisatge que ha sofert Banyalbufar entre els anys
1956 i 2006. Recordeu que s’han de seguir les pautes de comentari d’imatge
treballades al llarg del curs (extensió màxima: 1 pàgina).
Per a completar correctament els continguts de l’apartat «anàlisi i interpretació»
heu de prendre en consideració els ítems que es mostren a la part inferior de
les ortofotografies. Penseu que s’han d’utilitzar tant els coneixements apresos
en el present bloc de l’assignatura, com els coneixements adquirits amb la
realització dels tres exercicis anteriors.


Raoneu si el paisatge de Banyalbufar pot ésser considerat com un paisatge estàtic o
dinàmic.



Argumenteu quina tipologia de paisatge tenia Banyalbufar a l’any 1956 i a l’any 2006
(natural o humanitzat).



Descriviu els canvis de cobertes del sòl que s’han produït a Banyalbufar entre els anys
1956 i 2006.



Digueu quins són el factors socioeconòmics responsables de la transformació del
paisatge que ha sofert Banyalbufar durant el període 1956-2006.



Expliqueu com ha repercutit l’evolució de la població que treballava en el sector primari
a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 en els canvis que s’han produït en el paisatge
entre els anys 1956 i 2006.



Anomeneu quins altres canvis en les activitats productives poden haver generat la
transformació del paisatge de Banyalbufar durant el període 1956-2006.
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 2 - Graelles per a dur a terme les
activitats de camp 1, 2 i 3.
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Annex 21. Quadern de l’alumnat. Sessió 3 - Activitat de consolidació 1.
1. Creeu en un arxiu «LibreOffice Calc» les dues taules de continguts que es
mostren a continuació i completeu-les amb les dades recollides -mitjançant el
treball de camp- durant la sortida didàctica.
Una vegada les hagueu omplert, redacteu un informe seguint l’índex que es
mostra a la part inferior de les taules de continguts.

Nota important: Ambdues taules de continguts han d’estar presents a l’informe
(extensió màxima: 4 pàgines).

*El treball ha de ser entregat en format digital al correu electrònic del professor.

Format del document:
Tipologia de lletra: Arial.
Mida de la lletra: 12 punts.
Interlineat: 1,5.
Marges: Han d’estar justificats. Cal deixar 3 cm a l’esquerra, a la dreta, a dalt i
a baix.
Peus de gràfics, figures i taules de continguts: Arial, mida 10 punts.
Encapçalaments i peus de pàgina: Arial, mida 10 punts.

Taula 1:
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Taula 2:

Índex de l’informe:
1. Objecte de l’estudi.
2. Hipòtesi de partida.
3. Materials i mètodes.
4. Caracterització de l’àrea d’estudi.
5. Resultats.
6. Discussió.
- Hipòtesi de partida.
- Interacció «naturalesa - societat» en els paisatges de les àrees de
muntanya del municipi de Banyalbufar.
- Factors socioeconòmics responsables del procés de transformació que han
sofert els paisatges de les àrees de muntanya del municipi de Banyalbufar
durant la segona meitat del segle XX.
- Paisatge natural o paisatge humanitzat.
- Bidireccionalitat en l’evolució dels paisatges (des d’un paisatge natural cap
a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un paisatge
natural).
7. Conclusions i reflexió personal.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 1.

Any

Nombre d'habitants

Població que treballa en el sector primari

1958

678

21,7% (agricultura)

2007

591

3,8% (agricultura i pesca)

Elaboració pròpia a partir de Deffontaines (2009) i IBESTAT (2007)

1. Responeu les preguntes relacionades amb la taula de continguts que es
mostra a la part superior.
a. Descriviu la informació que proporciona la taula de continguts. (extensió
màxima: 3 línies)
b. A partir de la informació que us proporciona la taula de continguts,
anomeneu el procés demogràfic que s’ha produït a Banyalbufar entre els
anys 1958 i 2007. (extensió màxima: 1 paraula)
c. Com creieu que ha repercutit la reducció del nombre de població que
treballa en el sector primari en les cobertes del sòl de Banyalbufar? (extensió
màxima: 2 línies)

Amb aquesta activitat de consolidació es pretén, en primer lloc, fer veure a
l’alumnat que el despoblament que es produí a Banyalbufar entre els anys 1958
i 2007 anà en paral·lel d’una considerable reducció del nombre de població que
treballava en el sector primari. Aquest fenomen ha de fer que l’alumnat almenys
es plantegi la hipòtesi d’una possible relació entre ambdues variables.
En segon lloc, també es pretén fer reflexionar a l’alumnat envers quines
repercussions paisatgístiques va tenir la reducció del nombre de població que
treballava en el sector primari a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 2.

Els joves se’n van en gran nombre cap a Palma, la ciutat que degut al
turisme està en plena expansió i atreu el jovent cap als sectors de la
construcció, el comerç, les fàbriques i els hotels.
[...], aquest èxode rural causa problemes al nou ús de la terra i contribueix
a la transformació recent del principal producte agrícola de Banyalbufar: la
Tomàtiga. Aquesta migració deixa les terres buides. Avui en dia moltes de
les terres estan en venda, i es venen lentament a causa de la mancança
important de mà d’obra que pateix el conreu hortícola.

Nota important: el text original data de l’any 1958.
Font d’informació: Deffontaines (2009, p. 49)

1. Responeu les preguntes relacionades amb el text que es mostra a la part
superior.
a. Anoteu les dues idees principals del text (extensió màxima: 2 línies).
b. Relacioneu les dues idees principals extretes del text amb el
despoblament l’evolució de la població que treballava en el sector primari a
Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 (extensió màxima: 4 línies).

Amb aquesta activitat de consolidació es pretén fer que l’alumnat s’adoni que el
despoblament que es produí a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 -i la
conseqüent reducció de la població que treballava en el sector primari- està
relacionat amb el començament del primer «boom» turístic a les Illes Balears i
amb el procés d’abandonament o venda de les superfícies agrícoles del
municipi.
Concretament es pretén fer veure a l’alumnat que el despoblament que es
produí a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 -i la conseqüent reducció de la
població que treballava en el sector primari- s’atribuí, en gran part, al
començament del primer «boom» turístic a les Illes Balears, i que aquest
103

despoblament tingué com a conseqüència un procés d’abandonament o venda
de les superfícies agrícoles.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 3.

Evolució de les cobertes del sòl de Banyalbufar
entre els anys 1958 i 2010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1958
Forestal

2010
Conreus

Altres

Elaboració pròpia a partir de Deffontaines (2009) i Departament de Geografia
de la Universitat de les Illes Balears
1. Responeu les preguntes relacionades amb els gràfics que es mostren a la
part superior.
a. Descriviu la informació que proporcionen els gràfics de barres (extensió
màxima: 3 línies).
b. Expliqueu la relació que hi ha entre l’evolució de la població que treballava
en el sector primari a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007, i el canvi en
les cobertes del sòl que hi ha hagut en el municipi entre els anys 1958 i 2010
(extensió màxima: 5 línies).
Amb aquesta activitat de consolidació es pretén, en primer lloc, fer veure a
l’alumnat que entre els anys 1958 i 2010, a Banyalbufar, la coberta forestal
incrementà la seva superfície en detriment de la superfície agrícola.
En segon lloc, es pretén que l’alumnat s’adoni que hi ha una relació directa
entre l’evolució de la població que treballava en el sector primari a Banyalbufar
entre els anys 1958 i 2007, i el canvi en les cobertes del sòl que hi hagué en el
municipi entre els anys 1958 i 2010.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 1 - Activitat de consolidació 4.

1. Comenteu, a partir de l’anàlisi i la interpretació de les ortofotografies,
l’evolució de l’estructura del paisatge que ha sofert Banyalbufar entre els anys
1956 i 2006. Recordeu que s’han de seguir les pautes de comentari d’imatge
treballades al llarg del curs (extensió màxima: 1 pàgina).
Per a completar correctament els continguts de l’apartat «anàlisi i interpretació»
heu de prendre en consideració els ítems que es mostren a la part inferior de
les ortofotografies. Penseu que s’han d’utilitzar tant els coneixements apresos
en el present bloc de l’assignatura, com els coneixements adquirits amb la
realització dels tres exercicis anteriors.


Raoneu si el paisatge de Banyalbufar pot ésser considerat com un paisatge estàtic o
dinàmic.



Argumenteu quina tipologia de paisatge tenia Banyalbufar a l’any 1956 i a l’any 2006
(natural o humanitzat).



Descriviu els canvis de cobertes del sòl que s’han produït a Banyalbufar entre els anys
1956 i 2006.



Digueu quins són el factors socioeconòmics responsables de la transformació del
paisatge que ha sofert Banyalbufar durant el període 1956-2006.



Expliqueu com ha repercutit l’evolució de la població que treballava en el sector primari
a Banyalbufar entre els anys 1958 i 2007 en els canvis que s’han produït en el paisatge
entre els anys 1956 i 2006.



Anomeneu quins altres canvis en les activitats productives poden haver generat la
transformació del paisatge de Banyalbufar durant el període 1956-2006.
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Amb aquesta activitat de consolidació es pretén, en primer lloc, mostrar a
l’alumnat el canvi en les cobertes del sòl que es produí a Banyalbufar entre els
anys 1956 i 2006.
En segon lloc, es pretén aconseguir que l’alumnat sigui capaç de relacionar els
següents factors:
1. Canvis en les cobertes del sòl.
2. Despoblament.
3. Reducció de la població que treballa en el sector primari.
4. Inici del primer «boom» turístic a les Illes Balears.
En resum, amb aquesta activitat de consolidació es pretén que l’alumnat sigui
capaç d’assimilar la informació que he sintetitzat en l’esquema que es mostra a
la part inferior.

Tanmateix, a nivell general, amb aquesta activitat de consolidació es pretén fer
que l’alumnat sigui capaç d’entendre la informació que he sintetitzat en
l’esquema que es mostra a la part inferior.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 2 - Graelles per a dur a terme les
activitats de camp 1, 2 i 3.

Aquestes graelles han de permetre a l’alumnat recollir les dades de camp
necessàries per a poder elaborar l’informe que haurà de començar a redactar a
la sessió de classe posterior a la sortida didàctica. Les activitats de camp
proposades li han de permetre apreciar els efectes de la intervenció humana en
el medi ambient.
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Annex 22. Quadern del professorat. Sessió 3 - Activitat de consolidació 1.
1. Creeu en un arxiu «LibreOffice Calc» les dues taules de continguts que es
mostren a continuació i completeu-les amb les dades recollides -mitjançant el
treball de camp- durant la sortida didàctica.
Una vegada les hagueu omplert, redacteu un informe seguint l’índex que es
mostra a la part inferior de les taules de continguts.

Nota important: Ambdues taules de continguts han d’estar presents a l’informe
(extensió màxima: 4 pàgines).

*El treball ha de ser entregat en format digital al correu electrònic del professor.

Format del document:
Tipologia de lletra: Arial.
Mida de la lletra: 12 punts.
Interlineat: 1,5.
Marges: Han d’estar justificats. Cal deixar 3 cm a l’esquerra, a la dreta, a dalt i
a baix.
Peus de gràfics, figures i taules de continguts: Arial, mida 10 punts.
Encapçalaments i peus de pàgina: Arial, mida 10 punts.

Taula 1:
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Taula 2:

Índex de l’informe:
1. Objecte de l’estudi.
2. Hipòtesi de partida.
3. Materials i mètodes.
4. Caracterització de l’àrea d’estudi.
5. Resultats.
6. Discussió.
- Hipòtesi de partida.
- Interacció «naturalesa - societat» en els paisatges de les àrees de
muntanya del municipi de Banyalbufar.
- Factors socioeconòmics responsables del procés de transformació que han
sofert els paisatges de les àrees de muntanya del municipi de Banyalbufar
durant la segona meitat del segle XX.
- Paisatge natural o paisatge humanitzat.
- Bidireccionalitat en l’evolució dels paisatges (des d’un paisatge natural cap
a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un paisatge
natural).
7. Conclusions i reflexió personal.
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Amb aquesta activitat es pretén comprovar el grau d’assoliment dels objectius
establerts a la proposta didàctica. En aquesta línia, es planteja una tipologia
d’activitat que permeti a l’alumnat prendre consciència de la interacció
«naturalesa - societat» que es porta produint, des de fa segles, en un paisatge
característic de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània.
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Annex 23. Fitxa tècnica de les parades de la sortida didàctica. Sessió 2 - Fitxa
tècnica de la «Parada 1».
Parada 1
Característiques generals
Coordenades (graus decimals):
y: 39,6806220; x:2,5036070.
Descripció del paisatge:
Marjada que ha sigut colonitzada per pi blanc (Pinus
halepensis),

alzina

(Quercus

ilex),

llentiscle

(Pistacia

lentiscus) i boixerol (Cneourum tricoccon).

Objectius específics de la parada
1. Comprovar de quina manera s’ha materialitzat en el paisatge la reducció del nombre de
persones que treballaven en sector primari.
2. Conèixer els factors socioeconòmics responsables de la transformació que ha sofert el
paisatge durant la segona meitat del segle XX.
3. Comprendre que l’evolució del paisatge pot ser bidireccional (des d’un paisatge natural
cap a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un paisatge natural).
4. Aprofundir els coneixements envers les marjades.

Informació teòrica
Professor o professora:
1. Descripció actual del paisatge.
2. Descripció de l’activitat que ha de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 1»).
Margalida Cabot:
1. Introducció a les marjades de Banyalbufar (Què són? Per què es construïren? Quina
funció tenien? Quina tipologia de conreu s'hi cultivava?).
2. Explicació dels factors socioeconòmics responsables del procés de transformació que ha
sofert el paisatge durant la segona meitat del segle XX.

Activitat pràctica que porta a terme l'alumnat
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L'activitat consisteix en la realització d'un transsecte de mostreig rectilini de 10 metres de
longitud. Aquest transsecte es divideix en 11 seccions regulars d’1 metre de distància, essent la
primera en el principi de la corda de cànem (metre «0») i la darrera a la part final d’aquesta
(metre «10»).
El començament de cada secció està indicat amb una marca de color vermell. En iniciar el
transsecte de mostreig, cada grup ha de situar el pal d’escombra a la primera marca vermella
de la corda de cànem (metre «0»), fent que la base d’aquest contacti amb el terra i que la part
superior estigui en contacte amb la marca vermella indicada a la corda de cànem.
Tot seguit, cada grup ha d’anotar les dades sol·licitades pel professor o professora. Les dades
sol·licitades són: a) La presència o absència d'espècies vegetals arbustives i arbòries en la
trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra i; b) La identificació de les espècies
vegetals presents en la trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra.
Un cop ho hagi fet, ha de portar a terme el mateix procés amb la segona marca vermella de la
corda cànem, i així successivament fins a recollir les dades de la darrera marca vermella que hi
ha indicada (metre «10»).

Metodologia d'ensenyament
Treball cooperatiu:
L’alumnat treballa en vuit grups de treball estratègicament pensats de quatre estudiants (grups
petits), ja que els grups de més de quatre persones no funcionen.

Material
Centre educatiu:
1. Fotocòpies.
2. Grapes.
3. Cordes de cànem.
4. Bastons.
5. Herbari.
Alumnat:
1. Llibreta.
2. Llapis.
3. Goma.
4. Maquineta.
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Annex 23. Fitxa tècnica de les parades de la sortida didàctica. Sessió 2 - Fitxa
tècnica de la «Parada 2».
Parada 2
Característiques generals
Coordenades (graus decimals):
y: 39,6795030; x:2,5005620.
Descripció del paisatge:
Marjada amb un sotabosc pràcticament nul; hi ha algun
llentiscle (Pistacia lentiscus), estepa blanca (Cistus albidus) i
porrassa (Asphodelus aestivus). A nivell arbori, hi ha algun
garrofer (Ceratonia siliqua) i algun individu jove de pi
(probablement pi blanc [Pinus halepensis]).

Objectius específics de la parada
1. Comprovar els efectes de la intervenció humana en el paisatge.
2. Comprendre que l’evolució del paisatge pot ser bidireccional (des d’un paisatge natural
cap a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un paisatge natural).
3. Aprofundir els coneixements envers les activitats agrícoles tradicionals practicades en el
municipi de Banyalbufar.

Informació teòrica
Professor o professora:
1. Descripció actual del paisatge.
2. Descripció de l’activitat que ha de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 2»).
Margalida Cabot:
1. Explicació de la importància que en el passat tingué l’activitat agrícola en el municipi de
Banyalbufar.

Activitat pràctica que porta a terme l'alumnat
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L'activitat consisteix en la realització d'un transsecte de mostreig rectilini de 10 metres de
longitud. Aquest transsecte es divideix en 11 seccions regulars d’1 metre de distància, essent la
primera en el principi de la corda de cànem (metre «0») i la darrera a la part final d’aquesta
(metre «10»).
El començament de cada secció està indicat amb una marca de color vermell. En iniciar el
transsecte de mostreig, cada grup ha de situar el pal d’escombra a la primera marca vermella
de la corda de cànem (metre «0»), fent que la base d’aquest contacti amb el terra i que la part
superior estigui en contacte amb la marca vermella indicada a la corda de cànem.
Tot seguit, cada grup ha d’anotar les dades sol·licitades pel professor o professora. Les dades
sol·licitades són: a) La presència o absència d'espècies vegetals arbustives i arbòries en la
trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra i; b) La identificació de les espècies
vegetals presents en la trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra.
Un cop ho hagi fet, ha de portar a terme el mateix procés amb la segona marca vermella de la
corda cànem, i així successivament fins a recollir les dades de la darrera marca vermella que hi
ha indicada (metre «10»).

Metodologia d'ensenyament
Treball cooperatiu:
L’alumnat treballa en vuit grups de treball estratègicament pensats de quatre estudiants (grups
petits), ja que els grups de més de quatre persones no funcionen.

Material
Centre educatiu:
1. Fotocòpies.
2. Grapes.
3. Cordes de cànem.
4. Bastons.
5. Herbari.
Alumnat:
1. Llibreta.
2. Llapis.
3. Goma.
4. Maquineta.
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Annex 23. Fitxa tècnica de les parades de la sortida didàctica. Sessió 2 - Fitxa
tècnica de la «Parada 3».
Parada 3
Característiques generals
Coordenades (graus decimals):
y: 39,6773650; x:2,4995260.
Descripció del paisatge:
Alzinar a on s’hi porta a terme gestió forestal. Sotabosc
relativament escàs amb el llentiscle (Pistacia lentiscus) com
a espècie arbustiva dominant. També hi apareix algun
individu jove de pi blanc (Pinus halepensis). Cal destacar la
presència d’una sitja i d’una barraca de carboner.

Objectius específics de la parada
1. Comprovar els efectes de la intervenció humana en el paisatge.
2. Descobrir alguns elements indicadors de la intervenció humana en els ecosistemes
forestals.
3. Comprendre que l’evolució del paisatge pot ser bidireccional (des d’un paisatge natural
cap a un paisatge humanitzat i des d’un paisatge humanitzat cap a un paisatge natural).
4. Aprofundir els coneixements envers el carboneig.

Informació teòrica
Professor o professora:
1. Descripció actual del paisatge.
2. Descripció de l’activitat que ha de dur a terme l’alumnat («activitat de camp 3»).
Margalida Cabot:
1. Explicació, acompanyada d’exemples pràctics visibles en l’espai geogràfic, d’alguns
elements indicadors de la intervenció humana en els ecosistemes forestals.
2. Introducció al carboneig en el municipi de Banyalbufar (En què consistia? Per què es
duia a terme? Fins quan es va realitzar? Com incidia en el paisatge? Quin era el
procediment per a dur-lo a terme?).
3. Introducció a les barraques de carboner (Què eren? Per què servien? Com era la seva
estructura?).
4. Explicació envers com seria el paisatge del mateix indret geogràfic si no hi hagués hagut
intervenció humana.

Activitat pràctica que porta a terme l'alumnat
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L'activitat consisteix en la realització d'un transsecte de mostreig rectilini de 10 metres de
longitud. Aquest transsecte es divideix en 11 seccions regulars d’1 metre de distància, essent la
primera en el principi de la corda de cànem (metre «0») i la darrera a la part final d’aquesta
(metre «10»).
El començament de cada secció està indicat amb una marca de color vermell. En iniciar el
transsecte de mostreig, cada grup ha de situar el pal d’escombra a la primera marca vermella
de la corda de cànem (metre «0»), fent que la base d’aquest contacti amb el terra i que la part
superior estigui en contacte amb la marca vermella indicada a la corda de cànem.
Tot seguit, cada grup ha d’anotar les dades sol·licitades pel professor o professora. Les dades
sol·licitades són: a) La presència o absència d'espècies vegetals arbustives i arbòries en la
trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra i; b) La identificació de les espècies
vegetals presents en la trajectòria del pal d’escombra des de la corda fins al terra.
Un cop ho hagi fet, ha de portar a terme el mateix procés amb la segona marca vermella de la
corda cànem, i així successivament fins a recollir les dades de la darrera marca vermella que hi
ha indicada (metre «10»).

Metodologia d'ensenyament
Treball cooperatiu:
L’alumnat treballa en vuit grups de treball estratègicament pensats de quatre estudiants (grups
petits), ja que els grups de més de quatre persones no funcionen.

Material
Centre educatiu:
6. Fotocòpies.
7. Grapes.
8. Cordes de cànem.
9. Bastons.
10. Herbari.
Alumnat:
5. Llibreta.
6. Llapis.
7. Goma.
8. Maquineta.
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Annex 24. Rúbriques d’avaluació.
Sessió 1. Activitat de consolidació 1

Sí No

Mínim per a assolir el 50% de la puntuació de la pregunta
Reducció de la població que treballa en el sector primari.
Reducció del nombre d’habitants.
Despoblament.
Per a optar a assolir el 100% de la puntuació de la pregunta
Reducció de la superfície agrícola.
Augment de al superfície forestal.
Claredat expositiva.
Coherència i cohesió del redactat.
Absència de contradiccions.
Absència o, si més no, poques de faltes d’ortografia.
Rigor terminològic.

Sessió 1. Activitat de consolidació 2

Sí No

Mínim per a assolir el 50% de la puntuació de la pregunta
Emigració de la població de Banyalbufar cap a Palma.
Abandonament o venda dels camps de conreu.
Per a optar a assolir el 100% de la puntuació de la pregunta
Primer «boom» turístic a les Illes Balears.
Claredat expositiva.
Coherència i cohesió del redactat.
Absència de contradiccions.
Absència o, si més no, poques de faltes d’ortografia.
Rigor terminològic.
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Sessió 1. Activitat de consolidació 3

Sí No

Mínim per a assolir el 50% de la puntuació de la pregunta
Reducció de la superfície agrícola.
Augment de la superfície forestal.
Per a optar a assolir el 100% de la puntuació de la pregunta
Relació directa entre l’evolució de la població que treballa en el sector
primari i les cobertes del sòl.
Claredat expositiva.
Coherència i cohesió del redactat.
Absència de contradiccions.
Absència o, si més no, poques de faltes d’ortografia.
Rigor terminològic.
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Sessió 1. Activitat de consolidació 4

Sí No

Mínim per a assolir el 50% de la puntuació de la pregunta
Paisatge dinàmic.
Paisatge humanitzat (1956).
Reducció de la superfície agrícola.
Augment de la superfície forestal.
Turisme.
Despoblament.
Reducció de la població que treballa en el sector primari.
Abandonament dels camps de conreu.
Per a optar a assolir el 100% de la puntuació de la pregunta
Paisatge natural (2006).
Esmenta alguna espècie
biogeogràfica mediterrània.

vegetal

característica

de

la

regió

Primer «boom» turístic a les Illes Balears.
Claredat expositiva.
Coherència i cohesió del redactat.
Absència de contradiccions.
Absència o, si més no, poques de faltes d’ortografia.
Rigor terminològic.
Absència d’errors greus.
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Sessió 3. Activitat de consolidació 1

Sí No

Mínim per a assolir el 50% de la puntuació de la pregunta
Defineixen amb força claredat l’objecte d’estudi, els materials i els
mètodes emprats a l’hora de dur a terme la recollida de les dades.
Realitzen una descripció genèrica de les característiques de l’àrea
d’estudi.
Presenten una descripció prou clara i suficientment ordenada dels
resultats obtinguts del treball de camp.
Verifica la primera part de la hipòtesi de partida, i en refuta la segona
part.
Paisatge dinàmic.
Paisatge humanitzat (1956).
Reducció de la superfície agrícola.
Augment de la superfície forestal
Turisme.
Despoblament.
Reducció del nombre de població que treballava en el sector primari.
Abandonament dels camps de conreu.
Per a optar a assolir el 100% de la puntuació de la pregunta
Paisatge natural (2006).
Esmenta els principals conreus cultivats a les marjades de Banyalbufar.
Esmenta alguna espècie
biogeogràfica mediterrània.

vegetal

característica

de

la

regió

Davallada de l’activitat ramadera.
Davallada de les activitats econòmiques vinculades amb l’aprofitament
dels recursos forestals.
Esmenta alguna activitat econòmica vinculada amb l’aprofitament dels
recursos forestals.
Primer «boom» turístic a les Illes Balears.
Claredat expositiva.
Coherència i cohesió del redactat.
Absència de contradiccions.
Absència de faltes d’ortografia.
Rigor terminològic.
Absència d’errors greus.
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