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RESUM 

 

 L’objectiu de les pàgines següents és la planificació de dos itineraris didàctics 

en els municipis de Vilafranca de Bonany i Escorca, amb la finalitat de treballar uns 

continguts curriculars específics pels cursos de 2on i 3er d’ESO. Per dur-ho a terme 

es partirà del patrimoni històric i industrial visitant, per una part, el jaciment 

arqueològic d’Almallutx, on es treballarà la comunitat islàmica de Mallorca a principis 

del segle XIII, i per l’altra les teuleres de Vilafranca, on es veuran les característiques 

principals del sector secundari.  

  

PARAULES CLAU: Patrimoni, itinerari didàctic, indústria, història, Vilafranca, Escorca 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of the following pages is to plan two didactic itineraries in the 

municipalities of Vilafranca de Bonany i Escorca, in order to work on specific curricular 

contents for the 2nd and 3rd year ESO courses. To carry it out, it will depart from the 

historical and industrial heritage visiting, on the one hand, the archaeological site of 

Almallutx, where the Islamic community of Mallorca will be working at the beginning of 

the 13th century, and on the other the tiles of Vilafranca, where you will see the main 

characteristics of the secondary sector. 
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INTRODUCCIÓ: JUSTIFICACIÓ SOBRE L’ELECCIÓ DEL TEMA  

 

 Abans de començar aquest treball sols tenia una idea en ment, i era que 

tractés sobre el meu poble, Vilafranca de Bonany, el perquè ja es pot deduïr. A més, 

quan el meu tutor em va recomanar presentar itineraris didàctics com a treball de fi de 

màster, vaig accedir perquè no tenia constància de l’existència de cap d’ells dins la 

geografia d’aquest municipi, sols algunes rutes culturals i “bibliòfiles” (aquest és el 

nom que reben les rutes culturals a la biblioteca municipal), la qual cosa també 

funcionà com a al·licient per crear el primer itinerari dedicat a alumnes d’ESO. 

 

 La primera opció era planificar dos recorreguts didàctics diferenciats, un 

dedicat a la història, i un altre dedicat a la indústria de l’argila a partir de les teuleres, 

les fàbriques més emblemàtiques del poble. Amb l’itinerari sobre la indústria no vaig 

tenir cap problema, però no vaig tenir la mateixa sort amb l’itinerari històric, ja que la 

meva idea de visitar una possessió del segle XIII es va esfondrar degut a la mala 

gestió d’aquesta i a la privacitat exagerada per part dels seus propietaris, els quals no 

em van deixar accedir-hi. A sobre, Vilafranca és un poble molt recent (independent de 

Petra des del 1813), l’arxiu està molt deteriorat, i sols hi havia alguns punts d’interès 

didàctic que no m’acabaven de convèncer. 

 

 Per pal·liar aquest problema i seguir amb el plantejament de la primera opció, 

vaig enumerar alguns dels jaciments arqueològics que consider més importants a 

Mallorca, i encara que estiguin lluny de Vilafranca, vaig pensar en Almallutx (Escorca). 

Es tracta d’un jaciment amb un conjunt de restes arqueològics impressionant per la 

gran quantitat de materials i estructures que s’hi troben. Llavors, em vaig informar 

sobre la possibilitat de que ja existís algúna ruta didàctica per alumnes d’ESO, i sols hi 
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havia rutes que relacionaven excursions guiades per l’embassament del Gorg Blau 

amb visites al jaciment i la Vall d’Almallutx. Llavors, vaig pensar que organitzar un 

itinerari per alumnes d’ESO seria força interessant i innovador. 

 

 

OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

 Durant el transcurs d’aquest treball intentarem treballar uns objectius 

determinats, tenint ne ment que l’objectiu general, sobre el qual parlarem a 

continuació, es desglosa al mateix temps en objectius més concrets. Per respondre de 

manera més genèrica és necessari formular la següent pregunta: Què volem 

aconseguir amb la planificació d’aquests dos itineraris didàctics? El principal objectiu 

és desvetllar les possibilitats que ofereixen el patrimoni històric i industrial per 

l’ensenyament de geografia i història als centres de secundària i batxillerat. Llavors, el 

que hem fet ha estat utilitzar com a base l’herència local, identificant la paraula “local” 

amb els municipis de Vilafranca de Bonany i Escorca. En ambdues localitats 

utilitzarem el patrimoni municipal per crear dos itineraris amb els quals es puguin 

tractar uns continguts curriculars, per assolir uns determinats objectius, i també per 

posar en pràctica diferents competències didàctiques. 

 

 Un altre dels objectius, directament relacionat amb l’anterior, és la voluntat 

d’acostar als alumnes el món que els envolta, és a dir, ensenyar-los a identificar, 

respectar i difondre el nostre patrimoni. Resulta necessari crear un vincle entre 

l’alumne i la seva realitat més pròxima, que sigui conscient del valor que té i pugui ser 

capaç de desenvolupar una actitud positiva cap allò que li és pròxim i que té un valor 

incalculable, com és el nostre patrimoni. És interessant que tractin de relacionar el 
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que aprenen dins les aules amb el que hi ha fora d’aquestes, que ho puguin veure en 

primera persona i treballar directament amb l’objecte d’estudi. Aquests objectius són 

assolibles mitjançant els itineraris didàctics, i per això es converteixen en una eina 

didàctica molt positiva, doncs fan ser conscients als alumnes del món en el que viuen. 

 

 Concretant de cada vegada més, i ara des del punt de vista més metodològic, 

un altre dels objectius principals no és altre que aconseguir que els alumnes es sentin 

còmodes i segurs realitzant les tasques tant de manera individual com col·lectiva. És 

a dir, plantejar un conjunt d’activitats que activin la curiositat de l’alumnat, els quals 

han d’aconseguir adaptar-se als diferents mètodes d’ensenyament-aprenentatge 

plantejats pel professor, tant en les tasques individuals com col·lectives, cooperant 

entre sí per realitzar una tasca d’investigació o d’observació a partir d’unes pautes 

determinades i arribant a un objectiu comú. Amb aquest tipus d’activitats també 

ajudes a explotar la iniciativa dels alumnes, on cada un d’ells ha d’adquirir un rol 

determinat, rol que ha de protagonitzar correctament perquè l’objectiu comú sigui més 

assolible. A més, el treball cooperatiu també dóna peu a fomentar la inclusió i tractar 

la diversitat dins les aules. 

 

 Per acabar, vull fer referència també a la importància de promoure futurs 

treballs que relacionin didàctica i patrimoni. Amb això, m’agradaria pensar que 

aquests tipus de treballs, com el que llegim ara mateix, puguin ser d’ajuda i referència 

per a possibles estudis posteriors. 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

 Vilafranca de Bonany és una localitat petita de la Mancomunitat del Pla de 

Mallorca que compta amb catorze llocs d’interès històric gairebé de totes les èpoques. 

Malauradament també he de dir que no tenen la difusió esperada per part de les 

institucions locals, i les publicacions són més bé escasses. A més, i encara que 

estiguin catalogats, pocs d’ells es poden visitar en condicions, i són poc aptes per fer-

hi sortides didàctiques. Així i tot, el patrimoni industrial està intacte, i des de la crisi de 

l’any 2008, moltes teuleres del municipi romanen encara amb l’estructura, materials 

de construcció i maquinària típica, la qual cosa ofereix la possibilitat de poder idear un 

itinerari per conèixer de primera mà com es treballava en aquestes fàbriques típiques 

de Mallorca. 

 

 Per la seva part, Escorca és un municipi completament diferent. Situat a la 

Serra de Tramuntana, compta amb diferents llocs d’interès històric, entre els quals 

destaquen les cases d’Almallutx, nom que reb el jaciment per tots els descobriments 

d’època prehistòrica, antiga i medieval que s’hi han dut a terme per la zona. Llavors, 

Almallutx ofereix la possibilitat de conèixer l’evolució de les primeres poblacions 

prehistòriques, alguns indicis d’ocupació romana, i també és testimoni de l’intent de la 

societat islàmica per sobreviure front l’atac de les tropes de Jaume I. 

 

 A continuació es farà una reflexió sobre la importància del patrimoni com a 

recurs didàctic, així com també sobre l’efectivitat dels itineraris didàctics, principalment 

pel seu caràcter metodològic interdisciplinar, i els resultats que es poden aconseguir a 

partir d’ells. Finalment es farà un comentari crític sobre els estudis o publicacions 
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prèvies que s’han duit a terme sobre els temes que es pretenen tractar dins els 

itineraris d’història i geografia local que treballarem. 

 

El patrimoni com a recurs didàctic a les aules de secundària 

 

 Durant la recerca bibliogràfica prèvia a aquest escrit, he pogut comprovar com 

hi ha un creixent interès, per part dels mestres i professors arreu de l’estat espanyol, 

sobre la idea del patrimoni històric-artístic i l’utilització d’aquest com a recurs didàctic 

a les aules, així com també els avantatges que té la seva aplicació per treballar els 

diferents objectius i competències designades per la normativa curricular. 

 

 Segons els estudiosos, en general el patrimoni és definit com el conjunt de 

bens materials i immaterials que ha deixat el pas de la història de l’home pels 

diferents indrets del món, els “objectes portadors del temps” (Cuenca López; 2013, p. 

78) 1  i que d’alguna manera tenen una càrrega simbòlica que adopten els futurs 

receptors, els encarregats de conservar-lo, de donar-lis la importància adequada, de 

patrimonitzar-los, en definitiva, d’acceptar l’herència que ens han deixat les societats 

passades, convertint-se en una evidència i transmetent de manera directe les notícies 

i sensacions d’un temps passat, convertint-se així en un ingredient fonamental per la 

construcció d’una identitat social determinada, d’una comunitat, com ara un poble i la 

seva història. En aquesta mateixa línia, Neus González veu la didàctica del patrimoni 

com una eina molt efectiva per potenciar diversos aspectes dins el desenvolupament 

social, cultural i personal dels alumnes  (González Monfort, Neus; 2006): 

 

                                                        
1 Aquí Cuenca López fa referència a l’obra de Sibony i Lowenthal (1998). 



 9 

  “El patrimonio cultural es un elemento que permite comprender que le presente 

se ha configurado a través del tiempo, a partir de las decisiones que las personas han 

ido tomando a cada momento [...] se plantea que el patrimonio es la representación de 

lo que se ha denominado “el pasado que tenemos presente” (p. 3)2. 

 

 Des del marc legal, la Llei 12/1998 de 21 de Desembre, sobre el patrimoni 

històric de les Illes Balears, té la finalitat de complir l’ordenament jurídic vigent, 

ordentant globalment l’acció dels poders públics i dels ciutadans de les illes en 

matèria de defensa del patrimoni històric, amb voluntat ferma de transmetre a les 

generacions venidores el testimoni avui encara ric de la història, l’art i la cultura dels 

pobles illencs (BOCAIB; núm. 165,1998). 

 

 Tenint en compte això, he de dir que avui dia no fa falta indagar molt dins el 

pensament de la joventut actual com per saber que la paraula “patrimoni” no forma 

part del seu vocabulari, i en molts de casos possiblement sigui desconeguda, 

associant-lo al passat i relacionant-lo amb persones que exclusivament es dediquen al 

seu estudi. Així i tot, quan es realitzen sortides didàctiques si que es pot comprovar un 

augment de l’interès per part d’una part del percentatge de l’alumnat, doncs els crida 

l’atenció, ja que els possibilita l’ocasió de visualitzar el patrimoni, els espais o els llocs 

d’interès determinats en primera persona, indagant i permetent un contacte directe. 

 

 La normativa vigent visualitza entre els seus objectius la necessitat de que els 

alumnes coneguin el seu patrimoni cultural, intentant despertar en ells una curiositat 

cap a aspectes històrics, socials, polítics, que aprenguin d’alguna manera a respectar 

                                                        
2 Aquí Neus Gonález agafa la cita de l’obra de Pagès-Pons (1986). 



 10 

i estimar allò que ens ha deixat la història que, al cap i a la fi, no és altra cosa que la 

seva pròpia identitat. En aquest àmbit, i des de l’Educació Secundària Obligatòria, hi 

ha un imperatiu legal i una necessitat pedagògica i didàctica de treballar el patrimoni 

degut als grans valors educatius que aporta, permetent d’adquisició de competències 

bàsiques que tot ciutadà democràtic hauria de posseïr (Baena Gallé; 2016). 

 

 Així i tot, i com he pogut comprovar de primera mà durant les pràctiques del 

màster (a més de les opinions d’altres professors), l’experiència docent fa més 

referència al baix coneixement i poc interès que els alumnes expressen cap aquest 

tema en concret. Per això s’ha d’intentar fomentar d’alguna manera aquesta 

predilecció per conèixer el món que els envolta: 

 

 “[...] motivar a los alumnos para que conozcan y valoren su patrimonio, que 

enriquezcan su vocabulario con la adquisición y delimitación de nuevos conceptos, y 

que manejen una metodología de trabajo que les ayude a alcanzar los contenidos, 

habilidades, estrategias y valores propuestos como objetivos en las programaciones 

[...] facilitar la adquisición de competencias básicas [...] interesar a los alumnos por el 

estudio del propio patrimonio [...]” (Fenrández Casildo; 2008, p. 110) 

 

 Queda clar que, des del punt de vista legal, el treball dels docents s’ha 

d’enmarcar dins uns límits normatius, llavors el procés d’aprenentatge per part dels 

alumnes està prou determinat per aquestes disposicions reglamentàries que emanen 

de les autoritats estatals i de les pròpies CCAA (Baena Gallé; 2016).  
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 Per la seva part, si analitzam el currículum emès per la Lley Orgànica per la 

Millora de la Qualitat Educativa, o LOMCE 3  (document que en aquest aspecte 

modifica la LOE), podem comprovar com el patrimoni no hi té un paper protagonista, 

parlant principalment de la importància de la seva valoració i conservació, així com del 

seu estudi i coneixement des d’una perspectiva holística i interdisciplinar. Llavors, és 

important enfocar la didàctica del patrimoni com un recurs útil, no sols com a sortida 

didàctica o per embellir l’assignatura, sinó com a font en si mateixa per arribar a un 

coneixement i amb la qual poder aplicar, des del punt de vista docent, metodologies 

col·laboratives, innovadores, etc... (Monteagudo Fernández i Oliveros Ortuño, 2016) a 

més de ser una experiència on l’alumne pot estar en contacte directe amb el seu 

entorn, permetent-li aprofundir en el coneixement. L’alumne ha de ser conscient que 

el que aprèn dins les aules forma part també del seu entorn real, que no es tracta de 

simple teoria acadèmica. 

 

 Els béns patrimonials constitueixen una identitat comuna que hem de 

conservar, i aquí ens hem de centrar en les grans possibilitats educatives que ofereix 

el patrimoni com a eina didàctica. No sols permet aprofundir dins els coneixements 

teòrics d’una manera més directe, sinó que també presenta l’oportunitat a l’alumne de 

participar en l’aprenentatge de manera activa, pràctica, proporcionant un contacte 

directe amb el seu entorn i ajudant-li a contrastar coneixements, successos, fets 

històrics, períodes... passant així a ser el protagonista de l’aprenentatge, i no un 

subjecte passiu. 

 

 

                                                        
3 Llei nº 295 del Butlletí Oficial de l’Estat, 9 de desembre de 2013, per la millora de la qualitat educativa. 
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L’itinerari com a eina didàctica 

 

 Entenent la importància que té utilitzar el patrimoni com a recurs a les aules, 

crec que una de les estratègies metodològiques més adequades per posar-ho en 

pràctica són els itineraris didàctics. Aquests són estratègies metodològiques que 

permeten treballar diferents ítems curriculars, valorant així els objectius, 

competències, continguts... així com també tots els aspectes relacionats amb la 

planificació, com ara la temporalització, les activitats educatives o l’avaluació. D’altra 

banda també es treballen aspectes més actitudinals, com bé diu Pilar Benejam 

(Benejam, P; 2003) 

 

 “[...] las salidas tienen como objetivo facilitar la convivencia, el conocimiento entre los 

alumnos y con los profesores, la construcción de la ieda de grupo, y propiciar actitudes de 

participación y colaboración [...] se programan actividades que comprenden excursiones, 

juegos, trabajos y debates [...] se presta mucha atención a la organización de los grupos 

para que todos los alumnos se sientan integrados.” (p.7) 

 

 D’aquesta manera, ens referim a les sortides de camp pròpiament dites, a 

poder experimentar en primera persona els coneixements que des de la docència es 

volen trasmetre, i tot a partir d’un descobriment dirigit per part del docent, sumant-li 

sempre la tasca d’observació i experimentació per part de l’alumne. L’objectiu és 

conèixer “in situ” on es desenvolupen les activitats humanes, intentant generar dins 

els alumnes un maneig de conceptes determinats, així com acostar-los a les realitats 

socials, polítiques i econòmiques que afecten al seu entorn. 
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Ávila ja en fa referència al seu article (Ávila; 2003): 

 

  “[...] estas prácticas enlazan con metodologías inductivistas que permiten a los 

alumnos llegar a lo desconocido introduciéndolo en un proceso comprometido y 

participativo con resultados no predecibles. [...] Los alumnos tienen que aprender a 

pensar por sí mismos sobre los fenómenos histórico-artísticos [...] Desde una 

perspectiva constructivista del conocimiento, este tipo de itinerarios presenta algunas 

ventajas, como es el hecho de reconocer la importancia de la actitud exploradora y 

curiosa en el aprendizaje humano, a la vez que constituye un marco especialmente 

propicio para el desarrollo de la autonomía personal, la creatividad y el sentido crítico 

[...]” (p. 37). 

 

 D’altra banda, també és important fer referència a la vinculació que esdevé no 

sols entre professor i alumnes, sinó també entre els propis alumnes, augmentant la 

predisposició a treballar de manera cooperativa per assolir uns objectius comuns, 

entre els quals no sols destacam treballar la temàtica curricular, sinó també valorar i 

criticar el món que els envolta (García de la Vega, 2012). 

 

 Com bé diu Luis García Ruiz (García Ruiz; 1994): 

 

 “[...] los itinerarios constituyen los momentos de aprendizaje mas rico y 

profundo, para lo que argumenta toda una serie de razones: despiertan el interés de 

los alumnos, conocen la ciencia, aprenden a observar, adquieren conceptos, 

destrezas y valores, propician la reflexión, etc…” (p. 117) 
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 Concretament, dins l’estat espanyol ja fa gairebé més d’un segle que s’aplica 

aquest recurs, doncs al 1902 Giner de los Ríos ja expressava el valor intrínsec de les 

“excursions” i els viatges com a formació per a l’alumne, aspecte que fou impulsat a 

Espanya per part dels krausistes i la Institución Libre de Enseñanza (García de la 

Vega; 2012). Encara que aquests primers itineraris deixaven l’alumne en un segon 

pla, l’evolució del concepte l’ha posicionat amb el temps al primer lloc com a figura 

directe del procés d’ensenyament-aprenentatge, fent de les sortides didàctiques un 

instrument integrador i vertebrador del currículum (López de Haro i Segura Serrano; 

2013). 

 

 Així doncs, els itineraris ofereixen un gran ventall de possibilitats, i més quan 

s’aplica dins un camp tant divers com ho són les Ciències Socials. És una estratègia 

que facilita treballar el temari des d’un punt de vista innovador i interdisciplinar, donant 

peu a aplicar les noves tecnologies. A més d’això, també és important l’obligació que 

té l’estudiant a fer l’esforç per adquirir diferents destreses, aplicant diversos 

coneixements ja adquirits o adquirint-los al moment, ampliant així les seves capacitats 

a partir del diàleg i la comunicació amb els seus companys (Sánchez Ferrezuelo; 

2010). Es tracta d’un aprenentatge directe i significatiu, doncs posa en pràctica 

coneixements que ja té, relacionant-los i desenvolupant-los més profundament amb 

tota la informació nova.  

 

 Sobre la tècnica de l’itinerari didàctic, estic molt d’acord amb el que aporten 

Fuertes Muñoz i Cantó Doménech al seu article de la revista d’innovació educativa 

(Cantó Doménech i Fuertes Muñoz; 2015):  
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 “Els itineraris permeten aproximar-se a la realitat social i natural de manera no 

exclusivament teòrica o mediata, sinó directa i experiencial, amb els avantatges que això 

suposa a l’hora de generar un aprenentatge significatiu i també de fomentar la posada en 

valor de l’entorn i el patrimoni. També constitueixen un estímul motivador per als 

estudiants, en trencar la rutina de l’aula i facilitar la introducció de mètodes lúdics i actius 

en l’ensenyament.” (p. 24). 

 

 Des del punt de vista més formal, partim de la premissa que s’ha de tenir ben 

clara la relació entre l’itinerari que es vol aplicar i el seu vincle amb el currículum i el 

que s’està treballant a les sessions teòriques. Llavors, la sortida didàctica ha de servir 

a l’alumne per transformar el seu coneixement a partir del que ja sap, dels 

coneixements previs, estructurant la sortida partint d’una sessió o sessions 

introductòries, on es motivi a l’alumnat despertant-li la curiositat; es passaria llavors 

per la pròpia sortida de camp; i finalment una sessió o sessions posteriors per 

consolidar els coneixements, presentat així els resultats fruit de la curiositat dels 

alumnes i les activitats realitzades. Aquest darrer informe es pot presentar de forma 

escrita, oral, mitjançant murals... el més important és que ells mateixos hagin construït 

aquests coneixements i ho comuniquin als seus companys, una metodologia que 

enriqueix molt l’aprenentatge dels alumnes, tant dels emisors com dels receptors 

(Ávila; 2003). 

 

Valoració crítica: els casos d’Almallutx i les teuleres de Vilafranca 

 

 Des del meu punt de vista crec que és més fàcil estimular, crear interès i 

despertar la curiositat de l’alumnat tractant temes que formin part de la seva vida 

rutinaria, del seu voltant més pròxim, ja que sovint ens oblidam del potencial que 



 16 

podem extreure de “lo nostro”. D’aquesta manera, explotar i donar-li un ús didàctic a 

l’herència local pot significar un eix important dins l’ensenyament de les Ciències 

Socials, ajudant a construir identitats locals i impulsant la presa de decisions d’una 

comunitat democràtica que comparteix uns valors, una història, una cultura, una 

entitat. D’aquí la meva elecció de treballar amb el patrimoni local: 

 

 “[...] aquestes disciplines han de facilitar el coneixement de la consciència ciutadana de 

l’alumnat. Aquesta consciència els ha de permetre donar sentit a les relacions entre el 

passat, el present i el futur i la seva identitat territorial i cultural. Aquestes relacions [...] 

permeten a l’alumnat poder ubicar-se en el present i llegir-lo i interpretar-lo a la llum dels 

antecedents més immediats [...] la identitat territorial i cultural permet [...] l’adquisició d’una 

concsiència de territorialitat, bàsica per entendre la globalització i les actuals relacions 

entre allò global i allò local i per poder emetre judicis [...]” (Gavaldà, A; 2010, pp. 26). 

 

 Pel que fa al primer itinerari, quan parlam d’Almallutx també parlam d’Història 

local, de patrimoni arqueològic. Des del punt de vista curricular, els estudis d’història 

local tenen poca rellevància, doncs no es tracten en profunditat en cap etapa del 

procés formatiu, sols en algunes jornades puntuals degut a fets o personatges 

històrics d’especial interès. I és que a l’Estat espanyol, exceptuant alguns casos 

durant la segona república, no hi ha una tradició que enfoqui la història local des d’un 

punt de vista didàctic (Prats, J; 1996).  

 

 Per aquesta raó i pel conjunt arqueològic que presenta, Almallutx és un 

exemple de jaciment objecte de ser tractat dins les aules de 2on d’ESO per treballar 

un contingut curricular i objectius determinats, doncs ofereix uns vestigis molt 

singulars i representatius de les èpoques en les quals es troba datat (restes 
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prehistòriques i medievals, sobretot). Allà s’hi troben restes d’un poblat talaiòtic, 

quatre talaiots (alguns en mal estat), dos santuaris de la mateixa època, i 

enterraments; a més, i la part que més ens importa, també hi ha restes d’un 

assentament islàmic del segle XIII, segurament dels musulmans que es refugiaren a 

la serra després de l’arribada de Jaume I i les tropes catalano-aragoneses. D’aquesta 

època destacam estructures d’ocupació amb vivendes; el complexe sistema hisdràulic 

tan típic dels musulmans; una maqbara (necròpolis) i una mesquita (lloc cultual). 

Aquesta part islàmica d’Almallutx és la que treballarem amb els alumnes. 

 

 Pel que fa al segon itinerari també farem ús del patrimoni, però en aquest cas 

no per treballar la història, sinó per treballar una activitat econòmica en concret, la 

industria de l’argila i la fabricació de material de construcció. Aquí l’alumne podrà ser 

conscient de tot el procés de producció, des de l’obtenció de la matèria prima, passant 

per la fabricació i la posterior venta del producte, així com també de tots els agents 

humans i tecnològics que en formen part. Avui dia sols queda una teulera en peu de 

catorze que n’hi havia als inicis dels anys 90 dins aquest municipi del pla. Així i tot, les 

restes que ens han deixat totes elles encara poden servir perfectament per treballar la 

temàtica que els alumnes de 3er d’ESO necessiten per assolir els objectius curriculars 

d’aquest apartat de la Geografia, la geografia industrial. 

  

 El principal motiu per idear aquests dos itineraris són la inexistència  d’estudis 

anteriors que estigui destinats a n’aquesta finalitat. Sobre les teuleres no existeixen 

pràcticament publicacions, mentre que sobre Almallutx ja s’han fet diversos estudis, 

però cap d’ells destinat a un ús didàctic per alumnes d’Educació Secundària. A 

continuació faré esment al conjunt de publicacions, articles i estudis que m’han 

funcionat com a base documental per inspirar-me i informar-me sobre els dos indrets 
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on tenc previst organitzar els itineraris didàctics, informació que també he utilitzat per 

preparar les activitats que donaran forma a les sortides. 

 

 Començant per Almallutx, hi ha estudis generals que tracten el tema de la 

prehistòria i l’època islàmica a les illes, i altres que fan referència concreta al jaciment. 

Vull destacar primer de tot un estudi dirigit per Fernández-Miranda: “El poblado de 

Almallutx (Escorca, Baleares)” (1971), obra dels anys setanta que versa sobre les 

primeres intervencions arqueològiques als santuaris prehistòrics d’Almallutx. Serveix 

molt bé com a introducció al tema que tractam, i és una de les obres que he tingut 

més en compte al moment de recollir informació i tenir una idea inicial del que s’havia 

publicat per primera vegada.  

 

 Un altre estudi que ens aporta una visió general i estructurada és l’obra de J. 

Coll, “Història de Sóller: De la prehistòria a l’època musulmana” (2006), on l’autor ens 

fa un recorregut des de les primeres ocupacions fins a l’època medieval, acabant amb 

la conquesta de Jaume I. Encara que es centri en la vall de Sóller, ens dóna una idea 

de com estaven estructurades les comunitats musulmanes abans de l’arribada de les 

tropes cristianes. Del mateix autor també cal destacar una obra que ja tracta 

l’Almallutx medieval com a tema principal: “Almallutx en temps del Rei en Jaume” 

(2009), on parla de les conseqüències de la conquesta i la resposta dels musulmans a 

la nova situació derivada de l’ocupació cristiana, sent aquesta zona en concret un lloc 

de resistència musulmana front les tropes catalano-aragoneses i, segons els 

investigadors, destruït de manera violenta. Amb aquesta obra ja he pogut focalitzar 

més la temàtica en el jaciment d’Almallutx, doncs no sols fa un anàlisi de les troballes 

arqueològiques i l’estructura i organització del jaciment, sinó que relaciona 

directament els resultats obtinguts de les investigacions amb la conquesta de Jaume I. 
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 Altres fonts d’especial interès són les Jornades d’Estudis Locals de Sóller i 

Fornalutx, en concret l’edició VI (2012), on hi ha un espai dedicat a les “Noves 

aportacions a l’arqueologia de la vall de Sóller i els seus voltants”, i l’autor és Jaume 

Deyà, el director de les excavacions a Almallutx. En aquest article Jaume omple sis 

planes amb tot un conjunt de troballes arqueològiques (distribuïdes per èpoques) a 

partir de les quals ens intenta explicar l’estructura i el context històric del jaciment, i 

així com s’ha anat reutilitzant al llarg dels anys. Del mateix autor també és de destacar 

“Arqueologia i fonts escrites: Almallutx i el seu hinterland” (2014), on es fa una 

exhaustiva prospecció de la zona geogràfica d’Almallutx, així com també estableix una  

co-relació entre les troballes arqueològiques i les fonts escrites. Aquestes dues obres 

m’han ajudat molt per organitzar la sortida amb els alumnes, doncs explica molt bé 

quines parts o aturades del jaciment són d’especial interès per entendre la seva 

organització com a alqueria musulmana, a més d’explicar els artefactes arqueològics 

més importants, els quals han servit per estudiar com vivia aquesta comunitat. 

 

 Finalment, hi ha una obra que recull gran part de les anteriors obres en una 

sinopsis molt ben il·lustrada. Aquesta és “Almallutx: el secret de la Tramuntana, la 

conquesta de Mallorca” (2016), de Beatriz Colom Poceiro. Es tracta d’un còmic que té 

l’objectiu de divulgar tot el que és Almallutx i el que va passar abans, durant i després 

de la conquesta de Jaume I d’una manera molt amena. A més, ens introdueix dins el 

tema amb un pròleg de Jaume Deyà on es fa un resum de com va néixer el projecte 

arqueològic, tots els treballs que s’hi han portat a terme, els resultats, i també les 

perspectives de futur. A l’hora de idear el treball m’ha ajudat molt la manera didàctica 

en que està orientada aquesta obra, doncs tant la part informativa-divulgativa com la 

història d’Almallutx feta còmic són molt rigoroses, i no sols t’ajuda a entendre el què 
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va passar amb la comunitat musulmana durant la conquesta cristiana, sinó que també 

t’ajuda a entendre com s’ha anat estudiant el passat d’Almallutx a partir de 

l’arqueologia. 

 

 Passant al segon itinerari, primer de tot he de dir que la recerca d’informació 

bibliogràfica sobre les teuleres ha resultat complexe, doncs no hi ha pràcticament cap 

font que parli directament d’aquestes fàbriques de Vilafranca, sols algunes notícies de 

diari que tracten la crisi del 2008 i els seus efectes sobre el món de la construcció. 

Llavors, vaig decidir fer una recerca entre les fonts generals que tracten la indústria 

local mallorquina, i el que més puc destacar són sobretot els casos d’Inca o Lloseta i 

el comerç tèxtil que s’hi desenvolupava, i que segueix avui dia. Algunes de les fonts 

que més m’han cridat l’atenció són: “El mercat de treball a la indústria del calçat a 

Mallorca (1900-1970): el cas de Lloseta”, de Jerònia Pons; o també “La indústria del 

calçat a Mallorca (1929-1939). El cas d’Inca” de Miquel Pieras Villalonga. Altres obres 

més generals serien “La indústria a Mallorca (s. XIX i XX)”, de J. Roca; o també fonts 

sobre la producció industrial, com els estudis de l’Institut Balear de l’Economia amb 

“La producción industrial de las Islas Baleares, construcción de un índice anual”, de A. 

Parejo. De fet, el que més s’acosta a una font bibliogràfica, explicant tot el procés 

industrial i la posterior venda de la producció (que és el que realment ens importa per 

realitzar aquest itinerari), és el catàleg de presentació de les pròpies teuleres. És 

aquest document el que més m’ha servit a l’hora de planificar l’itinerari didàctic. 

 

 Partint d’aquesta complicació, la meva tasca s’ha basat en major mesura a 

recopilar informació a partir de fonts orals, entrevistes a treballadors i, en gran part, de 

la meva pròpia experiència, ja que vaig treballar durant uns mesos en una d’aquestes 

fàbriques. A més, com he dit més amunt, el meu pare és el propietari d’una 
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d’aquestes teuleres des de fa trenta anys, la qual cosa m’ha facilitat la tasca. Tot això 

ha estat suficient per assabentar-me de tots els elements que envolten el món 

d’aquest tipus d’indústria, és a dir, sobre la matèria prima, els mètodes de producció, 

els materials utilitzats, la tecnologia, el tipus de mercat en el que es mouen, els 

moviments d’exportació o importació, etc... en resum, tot el que necessit per idear un 

itinerari pels alumnes de 3er d’ESO. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

 Fins ara hem vist de manera panoràmica el tema que tractaré, els estudis 

previs que s’han realitzat sobre el l’ús del patrimoni i els itineraris com a recursos 

didàctics, i finalment la bibliografia que he utilitzat com a base documental. A 

continuació passaré al desenvolupament teòric dels dos itineraris. Primer faré 

referència a la relació que tenen amb el currículum d’ESO; posteriorment em centraré 

amb la metodologia utilitzada i tots els elements a tenir en compte per preparar els 

recorreguts; i finalment treballaré l’estructura de dits itineraris i les activitats que es 

realitzaran. 

 

Contextualització dins el currículum 

 

 Com bé deia més amunt, els itineraris han d’estar integrats dins el disseny 

curricular, i per tant relacionats amb els objectius, continguts i competències. D’altra 

banda, i reiterant novament el que he dit més amunt, vull deixar clar que els dos 

itineraris són completament diferents en quant a la temàtica, doncs mentre el primer 

tracta uns continguts històrics, el segon és un itinerari sobre el sector secundari de 
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l’economia, dins l’assignatura de geografia. A continuació especifico amb quins 

continguts del currículum es relacionen directament: 

 

1. Itinerari 1: La temàtica que tractam en aquesta sortida és la cultura 

musulmana durant l’època medieval. Dins el currículum d’ESO4 es troba dins el 

bloc 3: la Història, que engloba els següents continguts: 

 

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

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

germàniques. 

• Els regnes germànics i l’Imperi bizantí (Orient). El feudalisme. L’islam i el 

procés d’unificació dels pobles musulmans. La península Ibèrica: la invasió 

musulmana, Al-Àndalus i els regnes cristians. 

• La plena edat mitjana a Europa (segles XII i XIII) 

• L’evolució dels regnes cristians i musulmans. 

• L’emirat i el califat de Còrdova, els regnes de Castella i d’Aragó (conquesta i 

repoblació). El regne de Mallorca. 

• L’art romànic, el gòtic i l’islàmic. Art gòtic mallorquí (arquitectura religiosa i 

civil) 

• La baixa edat mitjana a Europa (segles XIV i XV). La crisi de la baixa edat 

mitjana: la pesta negra i les conseqüències que se’n deriven. Al-Àndalus: els 

regnes de taifes. Els regnes d’Aragó i de Castella. 

 

                                                        
4 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria 

a les Illes Balears 
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2. Itinerari 2: La temàtica d’aquest segon itinerari és el sector secundari de 

l’economia, la indústria. Dins el currículum d’ESO5 es troba dins el bloc 2: 

l’espai humà, que engloba els següents continguts: 

 

• Les Illes Balears, Espanya, Europa i el món: la població; l’organització 

territorial; models demogràfics; moviments migratoris; la ciutat i el procés 

d’urbanització. 

• Activitats humanes: àrees productores del món. 

• Sistemes i sectors econòmics. Espais geogràfics segons l’activitat 

econòmica. Els tres sectors. 

• Aprofitament i futur dels recursos naturals. Desenvolupament sostenible. 

• Impacte mediambiental i aprofitament dels recursos. 

 

Metodologia 

 

 Les línies següents em serviran per explicar els passos que he seguit per 

organitzar i estructurar els itineraris didàctics, doncs hi ha tot un conjunt d’elements 

essencials abans de realitzar les sortides i les activitats establertes que és necessari 

tenir en compte. 

 

 El primer punt és lògicament la definició del nivell educatiu sobre el qual volem 

proposar els itineraris, en aquest cas 2on i 3er d’ESO, així com plantejar les 

competències, els objectius i els continguts que es pretenen tractar durant les 

sortides, a partir de les següents preguntes: Què podem observar en aquests llocs 

                                                        
5 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria 

a les Illes Balears 
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determinats? Què volem que els alumnes aprenguin durant el recorregut didàctic?. 

Una vegada definit aquest primer pas, el següent ha estat seleccionar les zones 

d’interès i, per tant, la temàtica principal que podria regir les sortides de cada curs, en 

aquest cas la història medieval i la geografia industrial.  

 

 Tot seguit he realitzat un estudi previ sobre les condicions en que es troben els 

dos indrets, i assabentar-me de si reuneixen els requisits necessaris per realitzar-hi 

sortides didàctiques amb alumnes de segon i tercer d’ESO, respectivament. En el 

nostre cas, l’estat en que es troben els dos llocs és adequat, i són fàcilment 

accessibles caminant. 

 

 Posteriorment, i gairebé l’esglaó més important, ha estat determinar quants de 

punts d’interès didàctic (PIDs) podria reunir dins cada sortida amb els recursos que 

dispòs, valorar-los a partir de bibliografia específica i, conceqüentment, relacionar-los 

amb el currículum corresponent. La meva idea és reunir entre 6 i 8 PIDs per cada 

itinerari, i així poder seguir amb la preparació del treball. Enllestit aquest punt, és 

important ampliar la bibliografia, la qual m’ajudarà no sols a informar-me sobre els 

llocs que visitarem, sinó també a planificar més envant tot un conjunt d’activitats que 

em permetin treballar els continguts curriculars amb els alumnes, el perfil 

característiques dels quals s’ha de tenir en compte en tot moment per poder idear un 

recorregut viable. 

 

 L’organització i elaboració dels passos anteriors ja em permeten passar a 

l’últim esglaó: la planificació dels itineraris. A partir d’aquí he de tenir en compte nous 

elements, com ara la selecció dels punts d’inici i finalització dels itineraris, la 

temporalització, el transport, la metodologia i, finalment, el disseny d’activitats. 
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 Passant a les estacions o aturades, l’important és tenir en compte quantes en 

volem fer, com s’estructuren, i si han de mantenir un ordre específic o no. En el cas de 

l’itinerari industrial, l’ordre de les aturades, així com els punts d’inici i final, són 

primordials perque l’alumnat pugui comprovar de manera ordenada tot el procés de 

producció industrial, que és le que ens interessa. Per la seva part, a l’itinerari històric 

no és necessari seguir un ordre tant estricte, ja que tractem en tot moment la mateixa 

època i cultura, però així i tot he volgut donar-li un cert sentit, amb la intenció clara 

d’ajudar a l’alumne durant el seu procés d’aprenentatge, i ho he fet separant els 

conceptes i estructures socials i econòmics dels religiosos. 

 

 El següent element és la temporalització, i aquí ens demanam el següent: 

quant de temps necessitam per realitzar els itineraris al complet? Tenint en compte les 

sessions d’introducció, el dia de l’itinerari, i la part d’avaluació, vaig decidir dividir els 

dos itineraris en 5 sessions estructurades en tres parts: dues sessions abans de la 

sortida, les quals s’impartiran al centre educatiu i tindran una duració de de 55 minuts 

cada una; el dia de la sortida, unes quatre hores de duració aproximadament; i 

finalment dues sessions més per finalitzar l’itinerari, de 55 minuts cada una, 

impartides també al centre educatiu. En tot cas, els valors anteriors són simples 

estimacions, i si és necessari es poden ampliar el nombre de sessions. 

 

 Pel que fa al transport, el dia de la sortida didàctica es requerirà d’un autobús 

que almenys disposi de d’unes 25-30 places necessàries per l’alumnat i el personal 

docent, doncs els itineraris estan pensats per un radi de 20-25 alumnes. D’altra 

banda, he de destacar que els dos itineraris estan formats per estacions molt 

pròximes entre si. L’itinerari històric gairebé es pot fer caminant en tota la seva 
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totalitat, doncs sols hi ha un desplaçament de 28 minuts utilitzant l’autobús; per la 

seva part, la distància entre les aturades de l’itinerari industrial fa que solament 

haguem d’utilitzar el transport durant uns 15 o 20 minuts aproximadament per 

completar totes les estacions. Aquest és un punt a favor si tenim en compte que és 

necessari fer breus aturades per realitzar activitats, esmorzar, i sempre tenim temps 

per si sorgeix algun imprevist. 

 

Estructura dels recorreguts didàctics 

 

 Com ja he dit anteriorment, estructuram els dos itineraris de la mateixa manera: 

dues sessions abans de la sortida; el dia de la sortida; i dues sessions posteriors a la 

sortida, sumant un total de cinc dies. Així i tot, aquesta estimació pot variar, i no totes 

les sessions tenen els mateixos objectius. 

 

Sessions abans de la sortida: 

 

 La primera presa de contacte amb els itineraris es dóna durant les sessions 

anteriors a la visita. En aquestes el docent pot fer ús de les TIC i, utilitzant una 

metodologia magistral, introduïr a l’alumnat el tema que es tractarà a la sortida. D’altra 

banda, s’han preparat una sèrie d’activitats perquè l’alumne pugui anar treballant de 

manera individual. Aquestes activitats anteriors són realment importants, ja que són la 

base del que es veurà durant la visita, i en tot moment estan connectades amb la 

temàtica de les activitats que es faran in situ. Finalment, el dia anterior a la sortida es 

crearan els grups amb rols definits per cada un dels membres, i s’explicarà la tasca 

grupal que hauran de realitzar durant la visita. L’objectiu principal d’aquestes primeres 
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sessions és deixar clara una base de coneixement ben establerta per fer front a les 

activitats de la sortida. 

 

 

Dia de la sortida: 

 

 El dia de la sortida s’aprofitarà per visitar cada una de les estacions del trajecte 

didàctic. Hi ha un conjunt d’activitats plantejades per realitzar durant la sortida, tant 

individuals com grupals. L’alumne/a haurà de completar el quadern individual al 

mateix temps que exerceix un rol específic dins el seu grup. El paper del docent 

durant la sortida es limita a ser un simple guia, ajudant als alumnes quan ho 

necessitin i realitzant breus explicacions durant cada una de les aturades. L’objectiu 

és aconseguir que els alumnes desenvolupin el seu propi aprenentatge i resolguin els 

dubtes mutuament. 

 

 

Sessions després de la sortida: 

 

 Si les activitats abans de la sortida són importants per l’enllaç que tenen amb 

les activitats que es fan in situ, les sessions posteriors a la visita signifiquen la 

culminació del treball fet durant tot l’itinerari, així com el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Aquestes sessions serviran per acabar les activitats grupals que 

s’havien iniciat durant la sortida, i tot seguit presentar-les davant els companys de 

classe a mode d’activitats de consolidació. Durant les exposicions comença el procés 

d’avaluació grupal, i que culmina amb una graella d’autoavaluació individual, les quals 

ajudaran al professor per establir la nota numèrica per a cada alumne. 
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Els itineraris 

 

 A continuació es presenten les graelles amb tota la informació dels dos 

itineraris, les quals poden ser utilitzades pel professor com a eina de suport6. 

 

ITINERARI 1 

 

TÍTOL: El món islàmic a Mallorca: el jaciment d’Almallutx 

CURS: 2on ESO 

CONTEXTUALITZACIÓ 

Aquest itinerari tracta el segle XIII a Mallorca, centrant-mos concretament amb la 

cultura islàmica a partir de les restes arqueològiques del jaciment d’Almallutx. 

Realitzant una sortida didàctica a aquest indret podrem treballar diferents aspectes de 

la cultura musulmana medieval, entenent perquè van decidir refugiar-se a la 

Tramuntana englobant-ho dins el context històric del segle XIII a Mallorca i la 

conquesta cristiana 

 

CONTINGUTS 

 La conquesta cristiana de les Illes Balears 

 La resistència musulmana a Mallorca durant la conquesta cristiana 

 La societat i l’economia musulmanes d’Almallutx 

 El món religiós i funerari a Almallutx 

 Excavació i metodologia arqueològica 

 Restauració i conservació d’un jaciment arqueològic 

                                                        
6 Als annexes 3 i 4 s’estableix més material complementari pel professorat. 
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 Funcions i tasques d’un laboratori arqueològic 

 

OBJECTIUS 

 Fomentar la participació dels alumnes amb un comportament responsable, on 

ningú quedi excluït de cap activitat 

 Donar protagonisme a l’alumnat durant el procés d’ensenyament-aprenentatge 

 Aprendre a treballar tant de manera individual com grupal 

 Incitar a la cooperació i l’execució d’una estratègia per aconseguir un objectiu 

comú 

 Entendre la importància d’apreciar, valorar i defensar el patrimoni històric de 

Mallorca 

 Comprendre part de la història medieval mallorquina a través d’un jaciment 

local i pròxim com és Almallutx 

 Relacionar l’ocupació islàmica i la posterior conquesta cristiana de Mallorca 

amb l’expansió musulmana iniciada al segle VIII 

 Analitzar perquè va desaparèixer la comunitat andalusina d’Almallutx 

 Valorar el jaciment d’Almallutx com a font primària per estudiar el període 

islàmic mallorquí 

 Ser conscient del llegat que l’ocupació islàmica va deixar a Mallorca des del 

punt de vista cultural 

 Identificar i relacionar fets, personatges i dates històriques d’un episodi concret 

de la història de Mallorca 

 Conèixer les principals característiques de la religió i el món funerari islàmic 

 Descobrir els principis bàsics del mètode arqueològic 

 Avaluar la tasca dels companys des d’un punt de vista objectiu 
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COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 

1. Competència en la comunicació 

lingüística 

2. Competència matemàtica i 

competències bàsiques en ciència i 

tecnologia 

3. Competència digital 

4. Competència aprendre per 

aprendre 

5. Competències socials i cíviques 

6. Sentit de la iniciativa i esperit 

emprenedor 

7. Consciència i expressions 

culturals 

 

1.1. Expressar-se de forma correcta 

durant les intervencions i amb els seus 

companys. 

1.2. Resoldre problemes aplicant 

destreses comunicatives i lingüístiques. 

1.3. Adquisició i utilització de 

vocabulari específic. 

1.4. Interacció amb els companys de 

grup de manera oral. 

1.5. Debatre a partir de diferents 

hipòtesis. 

1.6. Recopilació i organització 

d’informació per realitzar un escrit 

formal. 

1.7. Capacitat per crear un document 

en llengua estrangera. 

2.1. Utilització de càlculs matemàtics 

per interpretar un mapa. 

2.2. Aplicació del mètode científic per 

establir hipòtesis i extreure conclusions a 

partir de l’observació 

3.1.   Ús de les noves tecnologies per 

disenyar una exposició oral. 

4.1.  Treballar de manera individual i 
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col·lectiva per aconseguir un objectiu 

4.2.   Obtenció de coneixements nous 

sent conscient del que ja sap i el que 

desconeix. 

4.3. Aplicació d’aquests nous 

coneixements en casos i tasques 

diferents 

4.4.   Capacitat per aplicar la informació 

d’Almallutx a un context més ampli. 

4.5.     Sentir-se protagonista durant el 

procés d’ensenyament-aprenentatge 

5.1.   Participació de manera activa i 

respectuosa durant les explicacions i les 

activitats de la sortida  

5.2.    Obtenció d’una visió fora prejudicis 

racistes sobre la cultura islàmica a 

Mallorca 

6.1.   Iniciativa per realitzar totes les 

activitats, tant individuals com grupals 

6.2.       Diseny d’un pla d’actuació grupal 

6.3. Capacitat d’assumir un rol 

determinat dins un grup i adaptar-se a 

les opinions dels altres membres. 

6.4. Adquisició de pensament crític, 

iniciativa pròpia i sentit de la 



 32 

responsabilitat. 

7.1.     Valoració i estimació del patrimoni 

cultural 

 

METODOLOGIA 

L’itinerari està pensat per fer-se en 5 dies: 2 dies abans de la sortida, el dia de la 

sortida, i els 2 dies posteriors. Així i tot es poden modificar segons el transcurs 

d’aquest i les necessitats que poden sorgir. 

 

Els dies abans de la sortida serviran per situar els/les alumnes i presentar l’itinerari, 

primer a partir de la lectura del còmic “Almallutx, el secret de la Tramuntana” (tasca 

que poden dur feta de casa), i després amb una sèrie d’activitats que realitzaran en el 

quadern de l’alumnat. El dia abans de la sortida es crearan els grups de treball que, 

durant la sortida, investigaran diferents elements del jaciment, i també s’explicarà 

quines pautes han de seguir per fer-ho, així com la finalitat d’aquesta tasca. 

 

Durant la sortida, la metodologia està pensada perque l’alumnat estigui sempre 

ocupat i el professor quedi en un segon pla, doncs l’objectiu és que siguin els 

alumnes els principals protagonistes de l’aprenentatge. Es divideix el trajecte en dues 

tasques diferenciades, una individual i l’altra grupal. En primer lloc, l’alumne, de 

manera individual (mentre no es doni una altra indicació), haurà de realitzar totes les 

activitats del quadern de l’alumnat, destinades a treballar els elements més 

característics del jaciment i la cultura islàmica. Aquestes activitats estan pensades 

per ser realitzades durant el recorregut i seguint l’rodre de les aturades, doncs els 

alumnes necessitaran algunes dades que s’explicaran durant les visites a cada una 
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de les estacions. En segon lloc, i paral·lelament a l’activitat individual, es donarà un 

cert temps després de cada estació per realitzar un treball d’investigació. Aquesta 

activitat està pensada per treballar la cooperació, d’aquí que els alumnes s’hagin 

d’agrupar amb els seus companys corresponents i formant grups, on cada membre  

tindrà un rol amb una funció específica. Les activitats individuals anteriors també 

estan pensades per ajudar als alumnes a completar aquesta part d’investigació.  

 

Per completar la tasca de manera efectiva, els alumnes hauran d’explotar les 

funcions dels rols que se’ls ha assignat inspirats en el mètode Belbin7. L’objectiu 

principal és treballar les característiques principals de cada una de les aturades del 

jaciment, tot a partir d’una sèrie de pautes: 

 

• Explicació in situ per part del docent o guia. 

• Preguntes específiques de la fitxa d’investigació. 

• Temps per demanar i resoldre dubtes. 

• Observacions pròpies. 

 

Els dies posteriors a la sortida cada grup haurà d’organitzar la informació recopilada 

sobre l’estació que tenien assignada i preparar una presentació oral davant els seus 

companys, d’aquesta manera ens asseguram que segueixen treballant els continguts 

didàctics. Durant les presentacions serà obligatòria la participació de tots els 

membres del grup. A més, hi haurà un procés d’avaluació tant grupal com individual a 

partir de rúbriques. Finalment, es recopilaran totes les investigacions, totes amb el 

mateix format, per crear una guia turística homogènia. La portada, índex i introducció 

                                                        
7 Consultar 
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recau en mans de tota la classe. 

 

RECORREGUT 

Les primeres 7 estacions són al mateix embassament del Gorg Blau, a la Vall 

d’Almallutx: 

 

           Font: Google Maps 

 

 Estació 1: La conquesta cristiana, breu contextualització 

 Estació 2: La vall d’Almallutx: entorn i ubicació estratègica 

 Estació 3: L’Alqueria d’Almallutx i les primeres restes arqueològiques. 

 Estació 4: El sistema hidràulic islàmic 

 Estació 5: La Mesquita 

 Estació 6: Les necròpolis (maqbara) 

 Estació 7: Destrucció, evolució i reutilització del jaciment d’Almallutx 

 Estació 8: Laboratori arqueològic de d’Almallutx. Aquesta estació es troba a 
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Fornalutx, a uns 18 quilòmetres (28 minuts) de la Vall d’Almallutx. Llavors, és 

l’única estació per la qual hem d’agafar transport, motiu per el qual l’hem 

col·locada en darrer lloc, finalitzant així la visita: 

 

Font: Google Maps 

GRUP, MATERIALS I PREU 

La realització d’aquest itinerari està pensat per uns 20-25 alumnes d’educació 

secundària, concretament del segon curs. Pel que fa als materials necessaris per 

competar totes les activitats, són molt bàsics: 

- Quadern de l’alumne 

- Llapis 

- Goma d’esborrar 

- Bolígraf 

- Regle 

- Un smartphone per fer fotografies 

- Roba i calçat esportiu 

1 km [___________] 

8 
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- Botella d’aigua i berenar 

Despeses: Imprimir el quadern de l’alumnat i el cost del transport. 

PROCÉS D’AVALUACIÓ 

El procés d’avaluació està dividit en tres parts: 

 

1. Quadern de l’alumne/a (40%): Al quadern hi ha totes les activitats individuals 

que l’alumne/a haurà realitzat durant tot l’itinerari, les activitats anteriors a la 

visita, les activitats in situ del propi jaciment, i les activitats posteriors a la 

visita. S’haurà de lliurar una vegada acabades les exposicions grupals. 

 

2. Treball grupal: Investigació i exposicions (40%): Es tracta d’una nota grupal on 

s’avaluarà la capacitat de cooperar per arribar a un mateix objectiu, així com 

l’execució de la presentació davant els companys i la plana que formarà part 

de la guia turística. Aquesta part s’avaluarà mitjançant rúbriques d’avaluació 

grupal. 

 

Pel que fa als paràmetres anteriors, les notes associades tant a l’activitat 

individual com grupal, es puntuaran tenint en compte que totes les preguntes 

tenen el mateix pes.  

 

3. Part actitudinal (20%): A partir de l’observació del professor durant tot l’itinerari 

i la rúbrica d’autoavaluació final. 

 

Pel que fa a la nota actitudinal, al tractar-se d’una part més subjectiva, 

establirem tres categories per determinar la puntuació associada. Els alumnes 
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que hagin destacat més tindran un 10 d’aquesta part. Els alumnes que 

destaquin per un comportament negatiu, per la seva part tindran una puntuació 

de 0. Mentre que la resta, els alumnes que no hagin destacat en cap dels altres 

dos àmbits de comportament, lis serà associada la mateixa nota mitjana de les 

dues activitats anteriors. 

 

 

ITINERARI 2 

 

TÍTOL: Les teuleres mallorquines, la indústria de l’argila 

CURS: 3er ESO 

CONTEXTUALITZACIÓ 

En aquest itinerari es treballa tot el que està relacionat amb la indústria, des de 

l’extracció de matèria prima fins a la venda del producte, agafant d’exemple les 

teuleres de Vilafranca. Amb aquest itinerari l’alumnat comprovarà en primera 

persona el món de la indústria, la manufactura i la transformació de la matèria prima 

amb productes elaborats i llestos per entrar dins el mercat de consum, una activitat 

pròpia del sector secundari. A més, també podrà comprovar l’impacte que la crisi 

econòmica de 2008 va provocar en aquest sector, obligant a la reinvenció per part 

de molts de propietaris. 

CONTINGUTS 

 Els tipus d’indústries 

 El procés de fabricació en cadena 

 Les fonts d’energia 

 La localització industrial 
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 La matèria prima 

 La maquinària industrial 

 Les eines i equipament industrial 

 La sostenibilitat 

OBJECTIUS 

 Fomentar la participació dels alumnes amb un comportament responsable, 

on ningú quedi excluït de cap activitat 

 Donar protagonisme a l’alumnat durant el procés d’ensenyament-

aprenentatge 

 Aprendre a treballar tant de forma individual com grupal 

 Incitar a la cooperació i l’execució d’una estratègia per aconseguir un objectiu 

comú 

 Reconèixer la indústria com l’activitat econòmica principal del sector 

secundari 

 Ubicar les principals zones industrials de Mallorca 

 Analitzar la importància de la localització industrial i la relació amb altres 

negocis 

 Entendre el funcionament d’una indústria moderna 

 Identificar i diferenciar cada una del es fases de producció de les teuleres 

 Valorar els efectes negatius i positius de la tecnologia dins el món de la 

indústria 

 Distingir els tipus de productes fabricats a les teuleres i indicar la seva funció 

 Ser conscients de l’impacte de la crisi econòmica sobre el món de la indústria 

i la construcció 

 Conèixer els problemes actuals del sector secundari relacionats amb la 
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sostenibilitat 

 Disenyar una idea de negoci a partir dels restes d’una empresa fallida 

 Avaluar la tasca dels companys des d’un punt de vista objectiu 

 

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN 

1. Competència en la comunicació 

lingüística 

2. Competència matemàtica i 

competències bàsiques en ciència 

i tecnologia 

3. Competència digital 

4. Competència aprendre per 

aprendre 

5. Competències socials i 

cíviques 

6. Sentit de la iniciativa i esperit 

emprenedor 

7. Consciència i expressions 

culturals 

 

1.1. Expressar-se de forma correcta 

durant les intervencions i amb els seus 

companys. 

1.2. Resoldre problemes aplicant 

destreses comunicatives i lingüístiques. 

1.3. Adquisició i utilització de 

vocabulari específic. 

1.4. Interacció amb els companys de 

grup de manera oral. 

1.5. Recopilació i organització 

d’informació per realitzar un mural 

informatiu 

2.1.    Utilització d’escales per interpretar 

un mapa     

2.2.     Aplicació del mètode científic per 

establir hipòtesis i extreure conclusions a 

partir de l’observació 

2.3.    Associació de la introducció de les 

noves tecnologies amb l’empleabilitat 

dels obrers industrials 
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2.4.    Valoració i crítica de l’impacte de 

l’activitat industrial sobre el medi ambient 

3.1. Coneixement i ús dels motors de 

recerca habituals a la web per consultar 

coordenades, definicions, notícies... 

3.2. Ús dels smartphone per captar 

fotografies i coneixements per extreure 

totes les imatges 

4.1.  Treballar de manera individual i 

col·lectiva per aconseguir un objectiu 

comú 

4.2.   Obtenció de coneixements nous 

sent conscient del que ja sap i el que 

desconeix. 

4.3. Aplicació d’aquests nous 

coneixements en casos i tasques 

diferents 

4.4.     Capacitat per idear la creació d’un 

mural informatiu original a partir d’unes 

pautes determinades 

4.5.   Sentir-se el protagonista del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

5.1.   Participació de manera activa i 

respectuosa durant les explicacions i les 

activitats de la sortida  
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6.1.   Iniciativa per realitzar totes les 

activitats, tant individuals com grupals 

6.2.       Diseny d’un pla d’actuació grupal 

6.3. Capacitat d’assumir un rol 

determinat dins un grup i adaptar-se a 

les opinions dels altres membres. 

6.4.    Elaboració d’una idea de negoci 

fictícia a partir de la imaginació i la 

creativitat 

6.5. Adquisició de pensament crític, 

iniciativa pròpia i sentit de la 

responsabilitat. 

7.1.   Valoració i estimació del patrimoni 

industrial. 

7.2.   Respecte per un ús sostenible dels 

recursos naturals 

 

METODOLOGIA 

L’itinerari està pensat per fer-se en 5 dies: 2 dies abans de la sortida, el dia de la 

sortida, i els 2 dies posteriors. Així i tot es poden modificar segons el transcurs 

d’aquest i les necessitats que puguin sorgir. 

 

Els dies abans de la sortida s’aprofitaran per presentar l’itinerari als alumnes a partir 

d’una sèrie d’activitats amb les quals se’ls introduirà al món industrial de les 

teuleres, primerament fent dues activitats generals sobre el sector secundari i les 
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següents ja orientades al que veuran durant la sortida didàctica, per així connectar 

la teoria general amb el que ens interessa. A més, el dia abans de la sortida es 

crearan els grups de treball que, durant la sortida, hauran de treballar conjuntament 

per identificar i classificar les principals fases del procés de producció dels diferents 

productes que veuran. 

 

Durant la sortida la metodologia està pensada perque l’alumnat estigui sempre 

ocupat i el professor quedi en un segon pla, doncs l’objectiu és que siguin els 

alumnes els principals protagonistes de l’aprenentatge. Es divideix el trajecte en 

dues tasques diferenciades, una individual i l’altra grupal. En primer lloc, l’alumne, 

de manera individual (mentre no es doni una altra indicació), haurà de realitzar totes 

les activitats del quadern de l’alumnat, destinades a treballar alguns dels elements 

més característics de les teuleres. Aquestes activitats estan pensades per ser 

realitzades durant el recorregut i seguint l’ordre de les aturades, doncs els alumnes 

necessitaran algunes dades que s’explicaran durant les visites a cada una de les 

estacions. En segon lloc, i paral·lelament a l’activitat individual, es donarà un cert 

temps després de cada estació per realitzar la tasca grupal. Aquesta activitat està 

pensada per treballar la cooperació, d’aquí que els alumnes s’hagin d’agrupar amb 

els seus companys corresponents i formant grups, on cada membre  tindrà un rol 

amb una funció específica.  

 

Per completar la tasca de manera efectiva, els alumnes hauran d’explotar les 

funcions dels rols que se’ls ha assignat seguint el mètode Belbin. L’objectiu principal 

és identificar i distingir cada una de les fases del procés productiu i deixar-les 

enregistrades a les fitxes d’observació. Tot això amb l’ajuda de: 
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• Explicació in situ per part del docent o operari de la fàbrica. 

• Les pautes de la fitxa d’observació 

• Temps per demanar i resoldre dubtes. 

• Observacions pròpies. 

 

Els dies posteriors a la sortida s’aprofitaran per acabar la tasca grupal, on cada grup 

haurà de realitzar un mural informatiu on es vegin representades totes les fases de 

producció que segueixen els productes de les teuleres, des de que s’extreu la 

matèria prima fins que es ven el producte, tot seguint unes pautes donades 

prèviament pel professor, així ens asseguram que segueixen treballant els 

continguts. Cada grup presentarà el mural davant els seus companys de classe, i 

durant les presentacions serà obligatòria la participació de tots els membres del 

grup. A més, hi haurà un procés d’avaluació tant grupal com individual a partir de 

rúbriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORREGUT 
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Font: Google Maps 

 

 Estació 1: Mina d’argila (just al costat del restaurant “Es Cruce”) 

 Estacions 2 (tècnica de secat); 3 (producció en cadena); 4 (tècnica 

d’enfornar el material); 5 (cocció del material) i 6 (desenfornar i 

preparació d’empaquetats), a la Teulera Mascaró S.L. 

 Estació 7: La renovació d’una empresa, al Tejar Moderno S.L. 
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                        Font: Google Maps 

 

 Estació 8: Transport i venda dels productes (Ladrilleries Mallorquines). 

Aquesta estació es troba a uns 13 km de les altres estacions, a Felanitx, per 

la qual cosa serà necessari agafar transport. 

 

GRUP, MATERIALS I PREU 

La realització d’aquest itinerari està pensat per uns 20-25 alumnes d’educació 

secundària, concretament del tercer curs. Pel que fa als materials necessaris per 

competar totes les activitats, són molt bàsics: 

- Quadern de l’alumne 
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- Llapis 

- Goma d’esborrar 

- Bolígraf 

- Un smartphone per fer fotografies 

- Calçat adequat 

- Botella d’aigua i berenar 

Despeses: Imprimir el quadern de l’alumnat i el cost del transport. 

 

PROCÉS D’AVALUACIÓ 

El procés d’avaluació està dividit en tres parts: 

 

1. Quadern de l’alumne/a (40%): Al quadern hi ha totes les activitats individuals 

que l’alumne/a haurà realitzat durant tot l’itinerari, les activitats anteriors a la 

visita, les activitats in situ del propi jaciment, i les activitats posteriors a la 

visita. S’haurà de lliurar una vegada acabades les exposicions grupals. 

 

2. Treball grupal: Investigació i exposicions (40%): Es tracta d’una nota grupal 

on s’avaluarà la capacitat de cooperar per arribar a un mateix objectiu, així 

com l’execució de la presentació davant els companys del mural informatiu. 

 

Pel que fa als paràmetres anteriors, les notes associades tant a l’activitat 

individual com grupal, es puntuaran tenint en compte que totes les preguntes 

tenen el mateix pes.  

 

3. Part actitudinal (20%): A partir de l’observació del professor durant tot 
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l’itinerari i la rúbrica d’autoavaluació final. 

 

Pel que fa a la nota actitudinal, al tractar-se d’una part més subjectiva, 

establirem tres categories per determinar la puntuació associada. Els alumnes 

que hagin destacat més tindran un 10 d’aquesta part. Els alumnes que 

destaquin per un comportament negatiu, per la seva part tindran una 

puntuació de 0. Mentre que la resta, els alumnes que no hagin destacat en cap 

dels altres dos àmbits de comportament, lis serà associada la mateixa nota 

mitjana de les dues activitats anteriors. 
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CONCLUSIONS 

 

 Amb aquest apartat vull fer una valoració final del treball que he realitzat, veure 

si realment el que m’havia plantejat en un principi ha estat duit a terme, i també quines 

coses es podrien millorar. De totes maneres, cal recordar que els itineraris didàctics 

plantejats en aquest escrit són simplement projectes teòrics, doncs no han estat 

posats en pràctica en situacions reals, així que pot resultar complicat establir un 

feedback efectiu per establir uns paràmetres de millora. 

 

 Per començar, un dels objectius principals que m’havia plantejat era demostrar 

l’ús del patrimoni local com a eina didàctica dins les aules de secundària, i les dues 

destinacions que vaig escollir per aquest treball ho defineixen molt bé. La primera és 

Almallutx, un jaciment arqueològic que defineix molt bé una època i uns fets històrics 

molt concrets de la història de Mallorca, com és la conquesta cristiana de Jaume I i la 

resposta defensiva dels musulmans refugiant-se a les muntanyes de l’illa, la qual cosa 

permet també estudiar aquesta societat rural andalusina. D’altra banda les teuleres de 

Vilafranca, un exemple clar de fàbrica mallorquina tradicional la qual ens permet 

comprovar el funcionament d’una indústria que s’ha hagut d’adaptar als nous temps, 

convertint-se moltes d’elles en el patrimoni industrial d’avui dia. 

 

  Parlem ara de l’itinerari com a eina didàctica, ja que és realment el gruix 

d’aquest treball. I és que la realització d’aquests dos itineraris no sols demostra que 

és possible utilitzar el patrimoni (en aquest cas arqueològic i industrial) per una 

finalitat didàctica, adaptant-los als continguts curriculars, sinó que amb les sortides 

també aconseguim apropar l’alumne no sols a l’objecte d’estudi, sinó que li facilita 

molt ser conscient de que els continguts que es plantegen dins les aules estan 
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directament relacionats amb el que l’envolta diàriament, la qual cosa fa que aprenguin 

a valorar i entendre més el seu entorn.  

 

 Des del punt de vista metodològic, s’han aconseguit adaptar les estacions i les 

activitats realitzades durant tot l’itinerari als continguts curriculars, i els resultats han 

estat realment satisfactoris. El fet de planificar dues tasques (una individual i l’altra 

grupal) durant la sortida didàctica, crec que ha estat un encert, doncs fa que l’alumne 

en tot moment estigui ocupat, si no és amb les activitats individuals del quadern, 

haurà de tenir cura d’exercir el seu rol el moment en que es faci referència a la tasca 

grupal. Si a això li afegim el rol de guia del docent, obligam d’alguna manera a 

l’alumne a adquirir una certa iniciativa i autonomia per poder realitzar l’itinerari amb 

resultats favorables 

 

 Pel que fa al docent, aquesta eina també resulta positiva sempre i quan hi hagi 

una preparació anterior, doncs crear un itinerari implica un volum de feina gran, i el 

seu paper s’ha de limitar a ser un guia i un motivador que atén als alumnes en cas 

d’incomprensió o dificultats. De fet, el pes del professor és progressiu durant el 

transcurs de l’itinerari, doncs si abans de la sortida té un paper més protagonista, així 

com passen els dies el seu paper queda relegat pels alumnes, sobretot durant i 

després de la sortida. 

 

 Entre les dificultats per realitzar aquests itineraris didàctics, vull destacar 

principalment l’adaptació curricular del temari d’ESO amb els recursos que tenia a 

l’abast en els llocs que volia visitar. I es que tant Almallutx com les teuleres ofereixen 

realment tot un món de recursos, però al moment de plantejar les tasques he dubtat 

molt i he modificat en moltes ocasions les activitats que havia plantejat en un principi. 
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 D’altra banda, i encara que no hagi suposat un problema o dificultat, sobre les 

teuleres gairebé no hi ha res escrit o documentat. Llavors els fonaments per la 

planificació de l’itinerari s’ha basat principalment amb la informació que he arribat a 

recopilar a partir d’entrevistes a propietaris, obrers i gent relacionada amb aquest món 

industrial i, sobretot a partir de l’experiència personal. En canvi, pel que fa a l’itinerari 

sobre Almallutx, ja hi ha suficients estudis com per tenir una base bibliogràfica sòlida, 

així i tot no n’he trobat cap que tracti el jaciment des del punt de vista didàctic. Amb 

això vull dir que és positiu fomentar l’ús didàctic del patrimoni, no tan sols des del punt 

de vista acadèmic, sinó que qualsevol persona interessada en el tema hauria de tenir 

a l’abast una adaptació didàctica i divulgativa dels estudis que es fan sobre el 

patrimoni local. 
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBk-yy28riAhWt4IUKHRehAgAQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6036934.pdf&usg=AOvVaw0OxHd0vWiWX8okMLQlYWuu
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/51452
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línia a: https://www.grao.com/es/producto/el-estudio-de-la-historia-local-como-

opcion-didactica-destruir-o-explicar-la-historia  

 SÁNCHEZ FERREZUELO, E. A. (2010). Innovación e interdisciplinariedad en 

los itinerarios didácticos de ciencias sociales. Revista Electrónica de Didácticas 

Específicas. Nº 13, pp. 106 – 112. Disponible en línia a: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3658238 

 SEBASTIA ALCARAZ, R. i BLANES NADAL, G. (2010). El itinerario didáctico 

industrial: el problema de la puesta en práctica de los principios teóricos en el 

“molinar” de Alcoy (Alicante). Práctica Geográfica. Nº. 11, pp. 111-140. 

Disponible en línia a: http://www.age-

geografia.es/didacticageografica/index.php/didacticageografica/article/view/43 

 ROCA I AVELLÀ, J. (2006). La indústria a Mallorca (segles XIX i XX). 

Quaderns d’Història Contemporània de les Balears.  

 

Recursos electrònics: 

 

 Google Imatges 

 Versió web Diario de Mallorca: https://www.diariodemallorca.es/part-

forana/2014/01/16/crisis-rebaja-siete-30-tejares/903726.html 

 VIMEO: https://vimeo.com/62058148 

 Happy Learning: https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-trabajo-y-su-

clasificacion/ 

 Diccionari en català en línia: http://www.diccionari.cat 

 Índex de mapes uib.cat: 

https://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/DADES/COMMON/F_MAP.HTM 

https://www.grao.com/es/producto/el-estudio-de-la-historia-local-como-opcion-didactica-destruir-o-explicar-la-historia
https://www.grao.com/es/producto/el-estudio-de-la-historia-local-como-opcion-didactica-destruir-o-explicar-la-historia
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3658238
http://www.age-geografia.es/didacticageografica/index.php/didacticageografica/article/view/43
http://www.age-geografia.es/didacticageografica/index.php/didacticageografica/article/view/43
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/16/crisis-rebaja-siete-30-tejares/903726.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/16/crisis-rebaja-siete-30-tejares/903726.html
https://vimeo.com/62058148
https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-trabajo-y-su-clasificacion/
https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-trabajo-y-su-clasificacion/
http://www.diccionari.cat/
https://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/DADES/COMMON/F_MAP.HTM
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            Als annexes següents es presenten el quadern que els alumnes han d’utilitzar 

durant les sortides i material complementari per l’equip docent:         

            ANNEXE 1. Quadern de l’alumne/a de l’itinerari: El món islàmic a les 

Balears, el jaciment d’Almallutx 

 

 

 

 

EL MÓN ISLÀMIC A LES BALEARS: EL JACIMENT 

D’ALMALLUTX 

 

Quadern de l’alumne/a 

 

 

Font: Google Imatges 
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PRESENTACIÓ DE L’ITINERARI 

 

                                         Font: Elaboració pròpia a partir del còmic 

Coneixeu la cultura islàmia? Heu llegit el còmic de ”Almallutx: el secret de la 

Tramuntana”? Sabeu perquè aquesta cultura no va poder prosperar a les illes? En 

aquest itinerari us proposam fer un petit treball d’investigació sobre el món islàmic a 

Mallorca, una societat que va ocupar l’illa entre els segles X i XIII i que tenia 

costums diferents a les nostres. 

 

Per realitzar aquesta tasca visitarem el jaciment d’Almallutx, on podrem aprendre 

algunes de les característiques principals de la societat musulmana que ocupà les 

Balears durant aquests segles. 

 

Finalitzada la sortida didàctica, haureu de crear una petita memòria d’investigació on 

es vegin recollides les característiques principals de cada estació treballades al 

jaciment, amb la finalitat de presentar-la davant els vostres companys de classe. 

Una vegada acabades les presentacions, aquests informes s’arreplegaran per crear 

una guia turística del jaciment. 

 

Emprendre aquest viatge cultural sols podria ser avorrit. Per aquesta raó us 

proposam viatjar en grup, fomentant així la cooperació durant la investigació i 

aprofitant així diferents visions i punts de vista. 
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ACTIVITATS A REALITZAR ABANS DE LA 

SORTIDA DIDÀCTICA 

*Activitats a realitzar de manera individual  

 

ACTIVITAT 1. T’HAS LLEGIT EL CÒMIC D’ALMALLUTX?... 

 Ordena cronològicament les següents seqüències del còmic i respon: 

Font: Elaboració pròpia a partir del còmic 

 Quina part de la història t’ha agradat més? Perquè? 
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ACTIVITAT 2. VERTADER O FALS?...  

 

 L’Islam va tenir el seu origen al nord d’Àfrica. 

 L’Alcorà té una funció anàloga a la Biblia catòlica. 

 El primer fonament de la fe islàmica és el politeïsme. 

 El comerç i la ramaderia són dues de les principals activitats 

econòmiques de la població musulmana. 

 Els califes van passar a ser els successors de Mahoma, aglutinant 

poders polítics i religiosos. 

 Els territoris musulmans de la Península Ibèrica van rebre el nom 

de Al-Andalus. 

 La peregrinació a la Meca una vegada l’any i el dejuni durant el 

mes del ramadà són dos dels cinc pilars de l’Islam. 
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ACTIVITAT 3. TREBALLA UN EIX CRONOLÒGIC... 

 

 Relaciona les següents dates amb els fets històrics corresponents 

i després sitúa’ls a l’eix cronològic de manera ordenada:  

 

1. 570   - Jaume I comença la conquesta de les illes 

2. 1229   - Arribada dels almohades 

3. 622   - Naixement de Mahoma 

4. 732   - Expansió musulmana per la Península Ibèrica 

5. 902   - Hègira: fugida de Mahoma a Medina 

6. 1086   - Conquesta de Granada pels Reis Catòlics 

7. 711   - Arribada dels almoràvits 

8. 1146   - Els musulmans conquereixen Mallorca 

9. 1492   - Derrota dels musulmans a Poitiers 

 

 En acabar, ordena per ordre cronològic les  següents etapes de 

Al-Andalus: 

 

- Califat de Còrdova 

- Emirat dependent de Damasc 

- Regne nassarita de Granada 

- Emirat independent de Bagdad  

- Regnes de Taifes 

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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ACTIVITAT 4. INTERPRETA EL MAPA... 

 

 A partir del que veus al mapa i de les preguntes següents, fés una 

breu descripció de la conquesta cristiana de Mallorca: 

 

 

Font: Google imatges 

➢ Com s’organitzà la flota catalano-aragonesa per entrar a 

Mallorca l’any 1229? 

➢ Quines foren les batalles més importants? 
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ACTIVITAT 5. COMENTA LA IMATGE... 

 

 

Font: Google Imatges 

 On es troba situada aquesta escultura? 

 Saps qui representa la figura eqüestre? I la figura que es troba 

més avall? 

 Què commemora aquesta obra artística?  
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ACTIVITAT 6. PRESENTAM ALMALLUTX. Mira el següent video i 

contesta les preguntes: 

Enllaç: https://vimeo.com/62058148 

 

 

 Què és un jaciment arqueològic? 

 On es troba situat el jaciment d’Almallutx? El sabries situar al mapa de 

Mallorca? 

 De quines èpoques es poden trobar restes arqueològics a Almallutx? 

 A part d’Almallutx, a quines altres zones muntanyoses de Mallorca es van 

refugiar els musulmans durant la conquesta cristiana? 

 

https://vimeo.com/62058148
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CREACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL 

 

Es distribuirà la classe en grups de fins a 4 o 5 persones com a màxim. Durant la 

sortida, cada grup haurà de completar una FITXA D’INVESTIGACIÓ sobre les 

estacions assignades a continuació, cada una amb una temàtica específica. 

L’objectiu és recopilar les característiques principals i observacions pròpies sobre 

cada una d’elles amb l’ajuda d’una sèrie de pautes i l’explicació que es farà in 

situ, on s’aportarà tota la informació necessària. Aquesta tasca es presentarà en 

grup davant la classe durant les sessions posteriors a la sortida.  

 

 Grup A: La conquesta de Mallorca: entorn i ubicació estratègica 

d’Almallutx (estació 1 i 2) 

 Grup B: La societat rural islàmica: l’Alqueria d’Almallutx, les 

vivendes, l’entramat urbà i el sistema hidràulic (estacions 3 i 4) 

 Grup C: La religió i el món funerari a l’Islam: la Mesquita i les 

Maqbara d’Almallutx (estacions 5 i 6) 

 Grup D: Evolució, destrucció i reutilització del jaciment d’Almallutx 

(estació 7) 

 Grup E: El laboratori arqueològic de Fornalutx: funcions, resultats i 

properes intervencions (estació 8) 
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ROLS INDIVIDUALS 

 

Per distribuïr millor la feina, cada alumne/a tindrà un rol especific dins 

cada grup, amb una funció concreta: 

 

 Coordinador: L’encarregat d’organitzar la investigació. Ha de 

tenir clar quins són els rols de cada un dels seus companys i 

assegurar-se que tots exerceixen correctament la seva funció.  

 Investigador/s: Han d’estar atents en tot moment, no perdre 

cap detall de l’objecte d’investigació, demanar preguntes en cas 

de dubte i ajudar al redactor a completar la fitxa d’investigació. 

 Redactor: L’alumne del grup amb millor habilitat per escriure. 

La seva funció és organitzar i redactar la fitxa d’investigació a 

partir de la informació recopilada, i amb l’ajuda dels seus 

companys. 

 Fotògraf: Haurà de deixar enregistrat tot tipus d’imatges de 

l’objecte d’estudi, per així poder tenir una visió més descriptiva i 

completar la guia turística amb fotografies. 
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Fitxa d’investigació Grup A 

 

 

La conquesta de Mallorca: entorn i ubicació estratègica d’Almallutx 

(estacions 1 i 2) 

 

 

QÜESTIONS QUE PODEN SERVIR DE GUIA A L’ALUMNAT 

 

 Què va significar la conquesta cristiana de Mallorca per la societat 

musulmana? 

 Com era Almallutx abans de l’arribada dels musulmans? Havia estat ocupat? 

 Què va impulsar als musulmans refugiar-se a la Tramuntana? 

 Perquè deim que Almallutx és un lloc estratègic? 
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Fitxa d’investigació Grup B 

 

 

La societat rural islàmica: l’Alqueria d’Almallutx, les vivendes, 

l’entramat urbà i el sistema hidràulic (estacions 3 i 4) 

 

 

QÜESTIONS QUE PODEN SERVIR DE GUIA A L’ALUMNAT 

 

 En quants àmbits de funcionalitat dividim l’alqueria d’Almallutx? Quins? 

 Quantes vivendes s’han excavat fins ara? 

 Com és el sistema hidràulic d’Almallutx? Què són les terrasses artificials? 

 Perquè es coneix l’Islam com la cultura de l’aigua? 
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Fitxa d’investigació Grup C 

 

 

La religió i el món funerari a l’Islam: la Mesquita i les Maqbara 

d’Almallutx (estacions 5 i 6) 

 

 

QÜESTIONS QUE PODEN SERVIR DE GUIA A L’ALUMNAT 

 

 Com s’ha aconseguit identificar la Mesquita d’Almallutx? Quina era la seva 

funció? Perquè està orientada cap al sud-est? 

 Què són les Maqbara, quantes n’han descobert a Almallutx? 

 En quina posició es troben els cossos excavats pels arqueòlegs? Perquè? 
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Fitxa d’investigació Grup D 

 

 

Evolució, destrucció i reutilització del jaciment d’Almallutx    

(estació 7) 

 

 

QÜESTIONS QUE PODEN SERVIR DE GUIA A L’ALUMNAT 

 

 A què ens referim quan parlam de destrucció i reutilització d’un jaciment 

arqueològic? 

 Quines cultures han habitat Almallutx abans i després dels musulmans? 

Quins restes ajuden a identificar-ho? 

 Perquè trobam parts del jaciment intactes i altres modificades o destruïdes? 
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Fitxa d’investigació Grup E 

 

 

El laboratori arqueològic d’Almallutx: funcions, resultats i properes 

intervencions (estació 8) 

 

 

QÜESTIONS QUE PODEN SERVIR DE GUIA A L’ALUMNAT 

 

 On està localitzat el laboratori arqueològic d’Almallutx? 

 Quines tasques s’hi porten a terme? 

 Quins tipus de restes s’han recuperat i s’estan estudiant? 

 Quins propòsits tenen els arqueòlegs amb les properes intervencions 

arqueològiques a Almallutx? 
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ACTIVITATS DURANT LA SORTIDA  

*Activitats a realitzar al quadern d’aprenentatge, durant la sortida i 

de manera individual.  

 

ACTIVITAT 7. SITÚA’T AL MAPA. Identifica el recorregut que farem al 

jaciment. 

 

 Durant la sortida, uneix els punts (estacions) del mapa amb fletxes seguint 

l’ordre de visita i apunta el títol de cada estació. 

 

       Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps   

 

 Quantes hectàrees ocupa la superficie del jaciment? 

 

10  5.000  23  60.000 

 

 Si una hectàrea són 10.000 metres quadrats, quants metres quadrats ocupa 

el jaciment d’Almallutx? 
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ACTIVITAT 8. L’ALQUERIA D’ALMALLUTX... 

 

 

El jaciment d’Almallutx alberga una autèntica alqueria amb els seus 

respectius elements que la caracteritzen. Hem vist en perspectiva quins 

són aquests elements que la composen, així com la seva distribució. 

 

 Defineix Alqueria: 

 

 

 

 

 

 Quins són els elements que formaven l’alqueria d’Almallutx? Completa 

les següents afirmacions amb els mots que t’oferim: 

 

 

 

 

 

 

✓ Un complexe entramat urbà amb dues ..................... excavades fins 

ara. 

✓ Uns sistemes .................. associats als seus respectius ..................... 

✓ Dues .................... on enterraven els difunts. 

✓ Una ...................... on es reunien per resar en direcció a la Meca. 

Necròpolis   -   Hidràulics   -   Habitacions   -   Mesquita   -   

Camps de cultiu 
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ACTIVITAT 9. LES SORPRESES DE L’ARQUEOLOGIA... 

 

Hem vist quina era l’organització de l’alqueria d’Almallutx, i que realment 

formava un autèntic entramat urbà. Ens hem aturat concretament a 

l’habitació 2, una de les més importants a nivell d’artefactes recuperats, però 

hi ha un aspecte que ens ha sorprès, doncs després de 800 anys, encara es 

conserven in situ restes que il·lustren molt bé alguns detalls de l’època. 

 

 A partir d’un nivell estratigràfic determinat, a l’habitació 2 es comença a 

veure un canvi de tonalital en el color, així com en la textura de la 

terra. A més, a l’entrada de l’habitacle, hi ha una pedra amb dos orificis 

molt peculiars. 

 

 

      Font: Google imatges 

 

• Què és un estrat? 

• A què es deu aquest canvi de color? 

• Perquè els arqueòlegs ho relacionen amb l’arribada de les tropes de Jaume I?  

• Què representen els dos orificis de la pedra de l’entrada? 
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ACTIVITAT 10. DIFERENCIA ELS RESTES ARQUEOLÒGICS...  

 

A l’alqueria d’Almallutx, així com en tota la societat andalusina, segurament la major part 

de la població es dedicava a l’agricultura i la ramaderia. Saps que els musulmans foren 

els que introduïren a Mallorca el regadiu per mitjà de l’excavació de pous i la construcció 

de sínies i sèquies? De fet, a l’Islam l’aigua significa abundància, riquesa, poder i 

eternitat, per això és coneguda com la “cultura de l’aigua”. 

 

 Al jaciment s’han trobat restes que fan referència a aquesta activitat agrícola de la 

societat andalusina d’Almallutx. Indica el nom i la funció dels següents artefactes 

excavats a l’habitació 2: 

 

  Imatge 1    Imatge 2 

 

                  Font: Google imatges 

 

IMATGE 1 

NOM: 

FUNCIÓ: 

 

 

 

IMATGE 2 

NOM: 

FUNCIÓ: 
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ACTIVITAT 11. INVESTIGA...  

 

Ja sabem que dins la cultura àrab la religió té un paper fonamental. En el cas de l’islam, 

la mesquita era el principal lloc de culte on, com avui dia, els fidels s’hi reunien per resar 

sota direcció de l’iman.  

 

 Qui era l’iman? 

 A continuació tens una reconstrucció amb les parts principals d’una mesquita 

musulmana. Investiga a partir de les restes quins són els dos elements que han 

permès identificar la mesquita d’Almallutx, i posteriorment defineix-los amb les 

teves paraules: 

 

 

Font: Google imatges 

 

• ... 

 

 

 

 

• ... 
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ACTIVITAT 12. UNA NECRÒPOLIS A LA SERRA... 

 

A Almallutx s’han descobert dues necròpolis, de les quals sols s’ha 

excavat una part, però amb uns resultats expectaculars. S’han estudiat 

una gran quantitat d’ossos d’individus de diferent edat, des d’homes i 

dones adults fins a infants. 

 

 

 
                             Font: Google imatges 

 

 Amb quin nom es coneix la necròpolis musulmana? 

 Com era la distribució dels cossos excavats a Almallutx?  

 

✓ El cap orientat al nord i els peus al sud. 

✓ El cap orientat a la Meca i el cos en posició fetal. 

✓ El cap orientat al sud, els peus al nord i la cara mirant a la Meca. 
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ACTIVITAT 13. HAS ESTAT ATENT?... 

 

 Durant el recorregut d’Almallutx s’han definit una sèrie de mots 

específics. Troba a la següent sopa de lletres aquests 6 termes, 

alguns dels quals utilitzam encara avui dia i que provenen de 

l’idioma àrab. Després sitúa’ls a la definició correcte: 

 

M A R J A D A H 

A L L H J T I K 

D Q B F M B I L 

R U G R A F A L 

A E R Q S B X P 

S R S I P O I A 

S I M E D I N A 

A A S I N I A U 

 

✓ Bancal limitat per marges (....................) 

✓ A la religió islàmica, escola d’ensenyament religiós (.................) 

✓ Tipus de gerra de fabricació artesanal (..................) 

✓ Nom donat al nucli antic de les poblacions del nord d’Àfrica i del Pròxim 

Orient (..................) 

✓ Màquina d'elevar aigua que consisteix en una roda horitzontal, accionada per 

un animal que dóna voltes fermat a l'extrem d'un pal horitzontal solidari amb 

el seu eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena 

sense fi, proveïda de catúfols en tota la seva llargada, l'extrem inferior de la 

qual és submergida a l'aigua del pou (..................) 

✓ Casa de camp amb un tros de terra no gaire gran (..................) 

 

 Sabies que el prefix “bini-“ ve de l’àrab i significa “fill de”? Esmenta 

alguns pobles de Mallorca que comencin amb aquest prefix. 
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ACTIVITAT 14. ARQUEOLOGIA AMB UNA BOSSA DE FEMS!... 

 

*L’activitat es portarà a terme en grups de 4 o 5 alumnes al 

laboratori 

 

Es pot deduïr molta informació sobre una persona o una comunitat a partir del fems 

que provoca. De fet, així és com investiguen els arqueòlegs, arribant a crear 

hipòtesis sobre el mode de vida dels nostres avantpassats. 

 

 S’assignarà a cada grup una bossa de fems, però no tots tindran la mateixa. A 

uns se’ls assignarà una bossa amb restes originals del jaciment d’Almallutx, 

mentre que a altres una bossa amb restes de tot tipus d’una familia actual 

mallorquina. A partir del que trobin a les bosses, els grups hauran d’elaborar 

les seves pròpies hipòtesis i deduccions sobre com és la llar d’on provenen 

els objectes: 

 

- Quantes persones viuen en aquesta llar? 

- Podeu deduïr les edats? I el sexe? 

- Quines poden ser les seves aficions o activitats quotidianes? 

- Quins són els seus hàbits alimentaris? 

- Quines diferències hi ha entre les bosses d’Almallutx i les actuals? 

 

 A continuació, posau en comú les vostres deduccions amb la resta de grups. 

Arribau a les mateixes conclusions?  
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ACTIVITATS POSTERIORS A LA SORTIDA  

 

ACTIVITAT 15. Una vegada acabada la sortida didàctica, els diferents 

grups hauran de preparar una petita presentació davant els seus 

companys sobre la tasca d’investigació que hauran fet al jaciment. Els 

grups podran presentar els seus resultats amb power point o word, si 

escau, amb una duració màxima de 5 minuts per presentació. 

 

D’altra banda, i amb la finalitat de crear una guia turística homogènia en 

quant al format ens referim, cada grup haurà de presentar una plana 

word amb les següents característiques, a fi de facilitar la tasca 

posterior: 

 

 Títol de l’estació 

 Data d’intervenció arqueològica  

 Descripció 

 Observacions 

 Imatge 

 IMPORTANT: Cada plana ha de tenir la seva còpia en anglès i castellà 

 

Una vegada enllestit aquest punt, entre tota la classe es farà una 

portada, un índex i una breu introducció, a fi de recopilar-ho tot i crear 

una guia turística completa sobre l’època islàmica al jaciment 

d’Almallutx. 
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PROCÉS D’AVALUACIÓ  

 

Aspectes que el professor avaluarà: 

 

- Quadern de l’alumnat: activitats anteriors i durant la sortida (tasca individual) 

- Tasca grupal: investigació + Presentacions orals (tasca grupal) 

- Rúbriques d’avaluació i autoavaluació 

 

A partir de diferents rúbriques d’avaluació, professor i alumnes valoraran la tasca 

realitzada per tots els grups durant les presentacions orals. Seguidament, cada 

alumne/a s’autoavaluarà.  

 

ACTIVITAT 16. Cada grup avaluarà les intervencions dels altres grups a partir de la 

següent rúbrica: 

 

       Font: elaboració pròpia 
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ACTIVITAT 17. Autoavaluació: 

 

NOM: Si, sempre Bastant A vegades Quasi mai 

He estat 

responsable 

amb la meva 

tasca 

    

He respectat els 

meus 

companys/es de 

grup 

    

He escoltat i 

proposat 

alternatives 

    

He participat al 

llarg de 

l’activitat grupal 

    

Accepto altres 

opinions 

    

Què creus que has aportat més dins el grup? 

 

 

 

Amb quines dificultats vos heu trobat? 

 

 

 

Digues què t’ha agradat més i què menys d’aquest itinerari: 

 

 

 

  Font: elaboració pròpia 
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ANNEXE 2. Quadern de l’alumne/a de l’itinerari: Les teuleres mallorquines, la 

indústria de l’argila. 

 

 

 

 

 

LES TEULERES MALLORQUINES: LA INDÚSTRIA DE L’ARGILA 

 

Quadern de l’alumne/a 

 

 

 

   Font: Elaboració pròpia 
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PRESENTACIÓ DE L’ITINERARI 

 

                                      Font: Elaboració pròpia 

 

Has visitat mai una teulera? Saps quines activitats s’hi porten a terme? Saps perquè 

aquestes fàbriques han anat desapareixent durant la darrera dècada? En aquest 

itinerari us proposam realitzar un recorregut per una de les indústries més 

emblemàtiques de Mallorca, amb la finalitat de conèixer de primera mà tot el procés 

de fabricació dels seus productes. 

 

Per realitzar aquesta tasca ens dirigirem al municipi de Vilafranca de Bonany, on 

encara hi podem trobar una de les darreres teuleres que queden en peu. Allà 

aprendrem els principals elements i característiques que regeixen el funcionament 

d’aquestes fàbriques. 

 

Durant la sortida haureu de completar tot un seguit d’activitats al quadern de 

l’alumnat. Finalitzada la sortida didàctica, i en petits grups, haureu de crear un mural 

on es vegin reflectits tots els passos del procés industrial d’elaboració dels productes 

artesans. Aquest darrer ha de ser fruit de la vostra pròpia investigació durant la 

sortida. 
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ACTIVITATS A REALITZAR ABANS DE LA 

SORTIDA DIDÀCTICA 

 

 

ACTIVITAT 1. MIRA EL SEGÜENT VIDEO, DIGUES SI SÓN 

VERTADERES O FALSES LES SEGÜENTS AFIRMACIONS. 

 

Font: Happy Learning TV (https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-trabajo-y-su-clasificacion/  

 

 Les activitats que engloben el sector secundari són la indústria, la ramaderia i 

la construcció. 

 Una fàbrica que converteix la fusta d’avet en pasta per fabricar el paper és una 

indústria d’ús. 

 Un exemple d’indústria de base és una fàbrica de làmines d’acer. 

 Un dels principals problemes del sector secundari és la contaminació que 

produeixen les fàbriques. 

 

https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-trabajo-y-su-clasificacion/
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ACTIVITAT 2. BRAINWRITTING. QUINA IDEA TENS DE LES 

TEULERES? 

 

 

 PAS 1: Es formen grups de 5. Cada membre del grup escriu en un paper la 

relació que creu que tenen entre si les següents paraules: 

 

 

 

 

 

 PAS 2: Cada membre del grup passa el seu paper a un altre membre, el qual el 

llegirà en silenci i afegirà el que cregui convenient. Aquest procés es repeteix 

fins que tots hagin tingut l’oportunitat d’agregar alguna idea a cada tros de 

paper original.  

 

 PAS 3: A partir de totes les notes, dins cada grup es crearà una única nota 

recopilant la informació que creguin més adient. 

 

 PAS 4: Cada grup passarà el seu escrit al grup de la dreta, i es deixarà un 

temps perquè puguin afegir o modificar el que trobin. Així successivament fins 

que tots els grups tornin a rebre la seva nota. 

 

 PAS 5: Cada grup llegirà el seu escrit (amb les modificacions dels altres grups 

incloses), i s’obrirà un torn de paraula per intentar arribar a un concens de tota 

la classe. 

 

* Si no sabeu el significat d’alguna paraula, cercau-la al diccionari online: 

http://www.diccionari.cat  

TEULERA   -   CONSTRUCCIÓ   -   SECTOR SECUNDARI   -   INDÚSTRIA   -   

ARGILA   -   FORN   -   TEULES   -   MAÓ 

http://www.diccionari.cat/
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ACTIVITAT 3. INTERPRETA LA IMATGE... 

 

 A partir de les idees extretes durant l’activitat anterior, i amb l’ajuda de la 

següent imatge, explica amb les teves paraules en què consisteix l’activitat 

industrial de les teuleres: 
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ACTIVITAT 4. LA INDÚSTRIA A MALLORCA... 

 

 Segons el següent mapa, indica quins són els municipis industrials més 

importants de Mallorca, i després pinta amb color blau les localitats que 

visitarem durant la sortida didàctica: Vilafranca de Bonany i Felanitx. Si no 

sabeu on es troben, podeu ajudar-vos de Google Maps. Posteriorment, 

completa la llegenda indicant quina seria l’especialització industrial de 

Vilafranca de Bonany: 

 Font: Índex de Mapes uib.cat (https://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/DADES/COMMON/F_MAP.HTM)  

 

https://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/DADES/COMMON/F_MAP.HTM
https://www.uib.cat/secc6/lsig/Atles/DADES/COMMON/F_MAP.HTM
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ACTIVITAT 5. ENTRA A LA WEB... 

 

 Llegeix la notícia que publicà el Diario de Mallorca l’any 2014 “La crisis rebaja a 

solo siete los 30 tejares que había en Mallorca hace diez años” i respon les 

preguntes: 

 

Enllaç a la plana web: https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/16/crisis-

rebaja-siete-30-tejares/903726.html 

 

 

 Enumera les principals causes de la desaparició de tantes teuleres a Mallorca: 

 

 

 

 

 

 

 Quin fou el municipi de referència en quant al nombre de teuleres? Quantes 

fàbriques d’aquest tipus hi havia en aquesta localitat abans de la crisi de 2008? 

 

 

 

 

 

 Què significa quan l’autor de l’article afirma que amb la recesió de les teuleres 

mallorquines també “mor una part important de l’arquitectura mediterrània”? 

 

 

 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/16/crisis-rebaja-siete-30-tejares/903726.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/16/crisis-rebaja-siete-30-tejares/903726.html
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CREACIÓ DELS GRUPS DE TREBALL 

 

El dia abans de la sortida es crearan grups de 4 o 5 participants, amb un rol 

determinat per cada un dels membres del grup. Aquests grups tindran un objectiu 

principal durant la sortida: identificar les fases de l’activitat industrial de les 

teuleres, des de l’obtenció de la matèria prima fins la venda dels productes. Per 

fer-ho tindran el suport de les explicacions in situ i fitxes d’observació amb una sèrie 

de pautes on podran enumerar les fases i apuntar les anotacions que trobin 

necessaris. Els dies posteriors a la sortida cada grup haurà de realitzar un mural 

informatiu on es vegi representat tot el procés de producció amb cada una de les 

seves fases, tot amb un format molt descriptiu i gràfic. Finalment l’hauran de presentar 

davant els seus companys de classe. 

  

           Font: Elaboració pròpia 
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ROLS INDIVIDUALS 

 

Per distribuïr millor la feina, cada alumne/a tindrà un rol especific dins 

cada grup, amb una funció concreta: 

 

 Coordinador: L’encarregat d’organitzar la tasca. Ha de tenir clar 

quins són els rols de cada un dels seus companys i assegurar-se 

que tots exerceixen correctament la seva funció.  

 Investigador/s: Han d’estar atents en tot moment, no perdre cap 

detall del que s’explica durant la sortida, demanar preguntes en 

cas de dubte i ajudar al redactor a completar la fitxa 

d’observació. 

 Redactor: L’alumne del grup que tengui la millor habilitat per 

escriure. La seva funció és organitzar i completar la fitxa 

d’observació a partir de la informació recopilada, i amb l’ajuda 

dels seus companys. 

 Fotògraf: Haurà de deixar enregistrat tot tipus d’imatges de cada 

una de les fases de producció, per així poder completar el mural 

amb elements més gràfics. 
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

(Exemple) 

 

Nom de la fase 

productiva 

Extracció de l’argila 

Descripció L’argila s’extreu de la mina utilitzant maquinària pesant. 

L’objectiu és acaramullar-la durant uns dies fora del 

“clot” perquè s’assequi i sigui més fàcil el procés de 

decantació. Posteriorment es transporta a la teulera on 

segueix el seu procediment industrial. 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

Camions, pales i excavadores. 

Matèria prima utilitzada - 

Font d’energia 

utilitadada 

Maquinària pesant 

Observacions L’argila de Vilafranca és la millor de l’illa. Es poden 

trobar un total de 7 mines d’aquest material granular 

dins el propi municipi. 

Font: Elaboració pròpia 

S 
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  

 



 96 

 

 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  
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FITXA D’OBSERVACIÓ 

 

Nom de la fase 

productiva 

 

Descripció  

 

 

 

 

Eines, maquinària o 

materials utilitzats 

 

Matèria prima utilitzada  

Font d’energia 

utilitadada 

 

Observacions  
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ACTIVITATS DURANT LA SORTIDA 

*Activitats a realitzar al quadern d’aprenentatge, durant la sortida i 

de manera individual.  

 

ACTIVITAT 1. LA LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL... 

 

Les teuleres de Vilafranca es nutreixen del poble en quant a mà d’obra, la proximitat 

d’altres indústries (fuster, ferrer, transportistes...), la proximitat dels consumidors, o 

també l’estabilitat política de l’ajuntament (ajudes, excepcions fiscals...). 

    

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps  

 Interpreta el següent mapa tenint en compte que els punts blaus són les 

teuleres. Quin és el factor que fa que les teuleres tenguin una localització 

perfecte? Perquè? 
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ACTIVITAT 2. RELACIÓ AMB ALTRES NEGOCIS... 

 

Veim com a dins les teuleres s’utilitza molta maquinària, materials, eines de tot tipus... 

per això és molt important mantenir una relació constant amb les empreses que els 

subministren tots aquests productes. 

 

 Completa la següent graella on es vegin reflectits tots els negocis que es 

relacionen directament amb les teuleres, i que són vitals pel seu funcionament: 

 

NOM EMPRESA ORIGEN MATERIAL 

SUBMINISTRAT 

PERELLÓ S.L. LLUBÍ CLOVELLA D’AMETLLA 

... ... ... 

... ... ... 

   

   

   

   

 

 Quins d’aquests productes són matèries primeres i quins són béns d’equip? 

 

MATÈRIES PRIMERES BÉNS D’EQUIP 
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ACTIVITAT 3. LA MAQUINÀRIA... 

 

Entre la maquinària industrial utilitzada dins les teuleres, hem vist dues màquines que 

són essencials per dur a terme les funcions de transport de material pesant, neteja i 

distribució de la mercaderia dins la fàbrica. 

 

 Identifica les següents imatges i digues la funció que té cada un d’aquests 

vehicles: 

Font: Elaboració pròpia 

Imatge 1: 

 

 

 

Imatge 2: 

 



 102 

 

 

ACTIVITAT 4. MOTS ENCREUATS... 

 Completa els mots encreuats sobre eines i equipament industrial de les teuleres: 
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ACTIVITAT 5. FEINA A MÀ VS LES NOVES TECNOLOGIES... 

 

Durant el procés de producció en cadena hem pogut comprovar els dos sistemes que 

subsisteixen avui dia per realitzar aquesta tasca. El primer eren dos operaris que amb 

l’ajuda d’una “corba” d’alumini agafaven les teules una a una per col·locar-les als 

“tendals”. Posteriorment hem vist el mateix procediment fet per una màquina amb dos 

braços robòtics. 

 

                                    Font: Elaboració pròpia      

 Segons el que has vist, qui feia millor la feina, els operaris o la màquina? Quins 

avantatges i desavantatges hi ha entre un mètode i l’altre? Com creus que 

afecta als operaris la introducció d’aquesta nova tecnologia? 
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ACTIVITAT 6. TIPUS DE PRODUCTES... 

A les teuleres s’ofereix una gran diversitat de productes, no sols teules, i cada un té 

un ús diferent. 

 

 Relaciona les imatges amb els mots corresponents i digues quina funció o funcions 

tenen cada un dels productes representats: 

 

 

                                Font: Elaboració pròpia 

 

 

BOTELLERS   -   TOVES REFRECTÀRIES   -   REVOLTÓ MALLORQUÍ 

 

 

 

 

 Quina és l’única diferència que presenten els productes anteriors durant el 

procés de producció? 
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ACTIVITAT 7. SOSTENIBILITAT...  

 

Ja sabem que un dels aspectes més negatius i desfavorables per les indústries 

actuals és la contaminació. A les teuleres hi ha un element que contamina molt, quin 

és? Et donam dues pistes: 

 

1. És visible a llarga distància   

2.  (Vilafranca va ser durant molt de temps l’única localitat de 

Mallorca amb aquesta senyal de tràfic degut a l’activitat industrial de les teuleres). 

 

 Durant una de les estacions hem comprovat quines són les mesures que es 

poden fer de les teuleres unes fàbriques més sostenibles pel medi ambient, 

enumera-les i, si se t’ocorre alguna més, afegeix-la: 

 

➢ ... 

 

 

➢ ... 

 

 

➢ ... 

 

 

➢ ... 
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ACTIVITAT 8. EMPRENEU!... 

*Aquesta activitat es farà en grups de 4 

 

Imaginau-vos que teniu una teulera i corre l’any 2008, moment en que la bombolla 

immobiliària explota i la crisi arriba al vostre negoci de tal manera que no la podeu 

fer front i us obliga a tancar o canviar de camí...  

 

 Heu de fer front a aquesta nova situació reinventant-vos. Inventau una nova 

idea de negoci i empreneu! Teniu els exemples del Tejar Moderno i la seva 

reconversió cap al Co-working; o el Tejar Can Rebassa i la utilització de la 

seva nau industrial com a magatzem per les obres de l’artista felanitxer 

Miquel Barceló. Teniu un total de 15 minuts i després posarem en comú 

totes les propostes. 

 

 

                          Font: Elaboració pròpia 

Quin tipus de negoci us agradaria? 

Amb quines dificultats uns podeu trobar? 

Què utilitzarieu de l’antiga teulera? 
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ACTIVITATS POSTERIORS A LA SORTIDA 

 

ACTIVITAT 1. Amb la informació recopilada durant la sortida, cada grup 

haurà de crear un mural temàtic on es vegin representades les principals 

fases de producció que realitzen les teuleres durant la fabricació dels 

seus productes. Posteriorment cada grup el presentarà oralment davant 

els seus companys de classe. 

 

PAUTES PER REALITZAR EL MURAL: 

 

- És obligatori que cada fase contengui una petita descripció del 

procés i una imatge il·lustrativa. 

- Hi ha d’haver un mínim de 5 fases i un màxim de 8 expressades al 

mural. 

- S’ha de poder identificar cada una de les fases, amb espais entre si, 

i una línia temporal clara per diferenciar el pas d’una a l’altra. 

- El mural es farà en una cartulina de tamany din a3. 
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PROCÉS D’AVALUACIÓ  

 

Aspectes que el professor avaluarà: 

 

- Quadern de l’alumnat: activitats anteriors i durant la sortida (tasca individual) 

- Presentacions orals (tasca grupal) 

- Rúbriques d’avaluació i autoavaluació 

 

A partir de diferents rúbriques d’avaluació, professor i alumnes valoraran la tasca 

realitzada per tots els grups durant les presentacions orals. Seguidament, cada 

alumne/a s’autoavaluarà.  

 

ACTIVITAT 2. Cada grup avaluarà les intervencions dels altres grups a partir de la 

següent rúbrica: 

 

  

Font: Elaboració pròpia 
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ACTIVITAT 3. Autoavaluació: 

 

NOM: Si, sempre Bastant A vegades Quasi mai 

He estat 

responsable 

amb la meva 

tasca 

    

He respectat els 

meus 

companys/es de 

grup 

    

He escoltat i 

proposat 

alternatives 

    

He participat al 

llarg de 

l’activitat grupal 

    

Accepto altres 

opinions 

    

Què creus que has aportat més dins el grup? 

 

 

 

 

Amb quines dificultats vos heu trobat? 

 

 

 

 

Digues què t’ha agradat més i què menys d’aquest itinerari: 

 

 

 

 

   Font: Elaboració pròpia 
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ANNEXE 3. Guia del professorat de l’itinerari: el món islàmic a les Balears, el 

jaciment d’Almallutx 

 

CONTEXTUALITZACIÓ 

 

 L’any 711 els musulmans van envaïr la Península Ibèrica entrant per Tarifa, i 

van conquerir gairebé la totalitat d’aquesta menys una petita part al nord. La seva fam 

conqueridora es va aturar sols després de la derrota a Poitiers, a França, l’any 732. La 

feblesa del regne visigot va permete el domini fàcil del territori peninsular, on van 

romandre fins l’any 1492. 

 

 L’Estat que els musulmans van crear a la Península Ibèrica va rebre el nom 

d’Al-Andalus, i ocuparien Mallorca poc temps després, l’any 902. Aquest Estat, al llarg 

dels segles, va anar perdent territoris degut a l’empenta que van exercir els diferents 

regnes cristians cap al sud peninsular. Finalment, Mallorca seria conquerida per les 

tropes catalano-aragoneses l’any 1229, comandades pel rei d’Aragó Jaume I. 

 

Perquè Almallutx? 

 

 Almallutx és un jaciment arqueològic situat ben aprop de l’embassament del 

Gorg Blau, a Escorca, en el cor de la Serra de Tramuntana. La preocupació 

arqueològica per aquest indret va començar durant els anys setanta, però no va ser 

fins l’any 2011 quan es va dur a terme un estudi multidisciplinar del conjunt 

arqueològic d’època islàmica. Sobre aquesta societat, Almallutx ofereix un 

incalculable potencial, doncs tractant-se d’un assentament que conserva in situ la 

seva configuració original, permet donar llum a l’estructura i organització de la 
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comunitat rural islàmica, durant un període cultural considerat a les Balears com 

“l’època fosca” per falta d’informació arqueològica i documental.  

 

 L’avanç de la recerca i les excavacions ha permès relacionar directament 

l’assentament islàmic d’Almallutx amb els episodis de la conquesta de l’illa per part de 

les tropes de Jaume I, en el segle XIII. Així doncs, durant la visita sempre es farà 

referència a Almallutx com un lloc de resistència i refugi musulmà front les tropes 

cristianes. Els alumnes podran aprendre diferents aspectes de la vida cotidiana d’una 

comunitat rural andalusina (economia, religió, configuració espacial...) i també 

principis bàsics de l’arqueologia. 

 

ESTACIONS 

 

 Tot seguit oferim informació teòrica de cada una de les estacions que es 

visitaran durant la sortida didàctica, a mode d’ajuda i suport al docent encarregat 

d’aquesta. Tota la informació que presentam a continuació és extreta en gran part 

dels estudis que es troben referenciats a l’apartat de bibliografia, per la qual cosa, si el 

docent vol ampliar la informació teòrica pot consultar els estudis realitzats al respecte. 

 

ESTACIÓ 1: La conquesta cristiana, breu contextualització 

DESCRIPCIÓ:  

En la primera estació, just abans d’adentrar-mos dins l’espai que ocupa el jaciment 

arqueològic, es farà una breu introducció fent referència a la conquesta cristiana de 

Mallorca de l’any 1229, la causa per la qual Almallutx es convertí en un refugi per la 

comunitat andalusina, que s’amagava del perill que això suposava. És important fer 
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esment al llibre del repartiment, doncs és el primer document on es relaciona 

Almallutx (Almeruig) amb la conquesta de Mallorca, dient també que hi havia milers 

d’homes d’armes que seguien resistint a la Serra de Tramuntana. Aquí és important 

esplaiar-se amb les causes i les conseqüències de dita conquesta i el paper que va 

jugar Almallutx dins aquest context com a recer natural per protegir-se de 

l’envestida cristiana. Aquesta estació és la que està més ben il·lustrada al còmic. 

IMATGE: Jaume I durant la conquesta de Mallorca 

 

       Font: Google imatges 

 

 

ESTACIÓ 2: La vall d’Almallutx, entorn i ubicació estratègica 

DESCRIPCIÓ:  

La vall d’Almallutx ofereix un entorn molt favorable per la comunitat andalusina de 

principis de segle XIII, i no s’ha d’entendre com un lloc de simple refugi front la 

invasió cristiana, sinó que la ubicació també ofereix avantatges perquè una 

comunitat hi desenvolupi una vida decent.  
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Es tracta d’una murada natural de cadenes muntanyoses (serra de Son Torrella, 

serra de Cúber, serra dels Teixos...) i el seu hinterland està format per dues unitats 

geogràfiques físicament separades: la zona de Turixant de Baix i l’entorn del camí 

de Tossals Verds. Així doncs, el fet de tractar-se d’una zona de difícil accés 

possiblement és la causa principal que va fer d’Almallutx un dels darrers bastions 

musulmans posteriors a la conquesta de Jaume I. A més, si observam l’entorn, 

aquest ofereix característiques idònies per desenvolupar tasques relacionades amb 

l’agricultura i la ramaderia, les principals fonts econòmiques de la comunitat 

d’Almallutx.  

A tot això li hem d’afegir que les fonts parlen d’un sistema defensiu al puig de 

Tossals Verds amb accés directe a la vall d’Almallutx. Llavors, no seria difícil pensar 

que la vall d’Almallutx fou un indret estratègic i aglutinador de refugiats musulmans 

entre els anys 1230 i 1232. 

IMATGE: Vista de la cadena muntanyosa que envolta el jaciment. 

 

 Font: Elaboració pròpia 
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ESTACIÓ 3: L’alqueria d’Almallutx i les primeres restes arqueològiques 

DESCRIPCIÓ:  

Les primeres restes arqueològiques documentades daten de l’època talaiòtica, amb 

dos santuaris, talaiots i coves d’enterrament. Més envant, durant els anys 70 es va 

fer una altra prospecció i es va documentar la possibilitat de restes romanes i  

musulmanes a l’indret de gran importància. L’any 2011 els directors actuals de 

l’excavació van dur a terme una altra prospecció i es van trobar amb una gran 

quantitat de material en superfície, sobretot teules corbes, remogut per les 

crescudes de l’embassament del Gorg Blau. I és que encara avui dia, al tram que 

porta a les cases d’Almallutx caminant des de l’aparcament, hi són visibles parts 

d’estructures i un important aflorament de material ceràmic d’època islàmica. 

Pel que fa al nucli de poblament, el llibre del repartiment ja es mencionava 

l’existència d’una alqueria a Almallutx, definint alqueria com una possessió, finca o 

granja. Aquí és allà on s’hi troben les restes més interessants a nivell estructural, 

doncs es va documentar un gran nucli d’hàbitat, amb la presència d’habitacions amb 

una clara planificació urbana, carrers, dues maqbaras i una mesquita. En conjunt 

s’han establert sis àmbits d’ocupació i ja s’han excavat dues habitacions amb grans 

resultats. Aquesta alta concentració d’estructures reflexa una alta densitat de 

població a l’indret. 
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IMATGE: Vista de l’habitació 2 al seu inici de l’excavació 

Font: Google imatges 

 

 

ESTACIÓ 4: El sistema hidràulic  

DESCRIPCIÓ:  

Un dels aspectes que més defineix una comunitat rural andalusina és el seu sistema 

hidràulic i la generació d’espais irrigats de cultiu. A Almallutx s’han trobat indicis d’un 

sistema d’irrigació propi, a partir de terrasses artificials (marjades) aprofitant la 

pendent del vessant del turó de les cases d’Almallutx, i també amb la construcció de 

molins, se’n han trobat fins a sis. Així doncs, l’espai recull tots els ítems necessaris 

per relacionar-lo amb el model andalusí d’espais irrigats mitjançant el sistema de 

vessant. 

Pel que fa als molins, l’existència d’aquestes sis estructures per al processament de 
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cereals podria denotar una important producció cerealística dins la pròpia vall ja 

que, segons el llibre del repartiment, aquests molins dependrien d’aquesta alqueria. 

De fet, durant les excavacions s’han trobat artefactes que donen suport a n’aquesta 

afirmació, com ara dos molins per moldre el gra i alguna àmfora de gran tamany per 

l’emmagatzament d’aquest. 

IMATGE: Dos molins per moldre el grà excavats a l’habitació 2. 

  Font: Google Imatges 
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ESTACIÓ 5: La Mesquita 

DESCRIPCIÓ:  

 Si hi ha una estructura que defineix molt bé la importància del jaciment d’Almallutx, 

aquesta és la mesquita. Ja durant els anys 70 es va donar la possibilitat de la seva 

existència degut a les restes d’una estructura amb una distribució dels murs pròpia 

d’aquest edifici religiós islàmic. Així i tot, l’any 2012 es va corroborar per les 

següents excavacions, on van documentar-hi part del mihrab (nínxol d’una mesquita 

orientat cap al sud, i cap on han de mirar els que preguen) i la quibla (el mur de 

l’estructura orientat a la meca). 

El fet d’haver-hi una mesquita, així com les seves dimensions, incita a pensar en 

que es tractava d’una comunitat nombrosa, una comunitat que volia seguir vivint 

baix les seves costums. A més, cal pensar que si existia una mesquita també hi 

hauria un Iman, la persona que dirigeix les oracions als fidels. 

IMATGE: Imatge de la quibla i el mihrab de la mesquita excavada a Almallutx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge del còmic 
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ESTACIÓ 6: Les necròpolis 

DESCRIPCIÓ:  

Seguint amb el món religiós, a Almallutx també s’han trobat dues necròpolis o 

maqbara, zones d’enterrament amb una clara disposició dels cossos seguint els 

preceptes corànics (el cap orientat al sud, els peus al nord i la cara mirant direcció a 

la Meca). S’han documentat un total de 20 inhumacions en foses simples. Tot i que 

els enterraments d’Almallutx no són tan complexes com a altres zones d’Al-Andalus, 

segurament seguien alguns dels ritus funeraris propis de la comunitat andalusina. 

Per la seva part, el sistema d’enterrament consistia en una fosa d’uns 80cm on s’hi 

dipositava el cos amb la disposició citada anteriorment, i cobert de terra amb lloses 

de pedra a sobre, una a les cames, una altra al cap, i l’altra damunt el cos. 

IMATGE: Un enterrament excavat a la maqbara 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Font: Google Imatges 

 

 
 

 

 

ESTACIÓ 7: Evolució, destrucció i reutilització del jaciment d’Almallutx 
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DESCRIPCIÓ:  

Aquí és important fer referència als factors externs que dificulten la conservació d’un 

jaciment arqueològic al llarg del pas del temps, i que així com se’l troben els 

arqueòlegs sovint no expressa la seva configuració original. 

Almallutx, com la majoria dels jaciments arqueològics, ha patit el pas del temps i 

l’ocupació de diferents societats. Ja hem dit anteriorment que s’hi han documentat 

restes de diferents cultures, com són la talaiòtica, la romana i la musulmana. El fet 

de que l’ocupació islàmica fou la darrera gran comunitat que visqué a Almallutx fa 

que els restes estiguin en gran part més ben conservats que els anteriors. Així i tot 

hi ha alguns aspectes que han provocat una destrucció parcial del jaciment, com per 

exemple la construcció durant els segles XIX i XX d’una paret que creua part de 

l’entramat urbà de l’alqueria, així com la construcció de les cases actuals de la 

possessió d’Almallutx, que possiblement utilitzaren part del que hi havia 

anteriorment. 

El segon factor que ha dificultat més la seva conservació, i el que més ha destruït la 

part del jaciment més afectada, ha estat el propi embassament. Amb el temps les 

crescudes del Gorg Blau han erosionat i remogut la terra i estructures, provocant 

així el moviment de materials i artefactes que, des del punt de vista arqueològic, ja 

no es poden recuperar. 

 

 

 

 
 

IMATGE: Part de l’alqueria baix les aigues del Gorg Blau 
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                   Font: 

Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 8: El laboratori arqueològic d’Almallutx 

DESCRIPCIÓ:  

El laboratori arqueològic d’Almallutx es troba a Fornalutx (a uns 18km), un municipi 

molt proper a Sóller, i el lloc més proper al jaciment on s’han pogut establir els 

arqueòlegs per realitzar els estudis de laboratori. El treball de laboratori es fa una 

vegada acabada la temporada d’excavació, i els arqueòlegs no tornen al jaciment 

fins que han documentat perfectament les troballes de la campanya anterior.  

Al laboratori es duen a terme tasques diferents, entre les quals destacam la 

classificació i neteja del material descobert, sobretot ceràmica i ossos; la datació i 

catalogació de tots els artefactes; i també la restauració de les peces més fràgils o 

que s’han excavat ja trancades en trossos més petits. 

D’altra banda, al laboratori també hi sorgeixen hipòtesis diferents sobre l’objecte 

d’estudi a partir de les diferents troballes. Ja sabem que tot el que s’excava forma 

part d’un context arqueològic on es relaciona tot el que s’ha trobat i s’intenta 

redactar un escrit el més coherent possible sobre la vida d’aquesta comunitat, en 
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aquest cas l’andalusina. 

A partir d’ara, el propòsit més gran per als directors d’Almallutx, és aconseguir 

suport econòmic per continuar amb més campanyes d’excavació, doncs ho fan 

sense ànim de lucre, i les intervencions sovint tenen despeses econòmiques per la 

demanda de material o tecnologia avançada. Així i tot, tot d’una que puguin 

seguiran amb les excavacions. 

IMATGE: Reconstrucció d’una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                            Font: Arxiu personal de Jaume Deyà 

 
 

 

 

Annexe 4. Guia del professorat de l’itinerari: les teuleres mallorquines, la 

indústria de l’argila 
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CONTEXTUALITZACIÓ 

 

 Les primeres fonts que parlen sobre l’activitat industrial de les teuleres a 

Vilafranca són els padrons d’inicis del segle XX, on ja es parla de “jornalers de les 

teuleres”. Llavors i sense cap dubte podem afirmar que als darrers decennis del segle 

XIX ja existien, funcionant ininterrumpidament fins avui dia. Així i tot és possible que 

aquesta activitat industrial acabi aviat formant part del passat, doncs la crisi 

econòmica de l’any 2008 causada per la bombolla immobiliària provocà el tancament 

de gairebé la totalitat d’aquestes fàbriques tradicionals, doncs sols n’ha quedat una en 

funcionament. 

 

Perquè les teuleres? 

 

 Les teuleres de Vilafranca són un clar exemple d’una indústria mallorquina i 

tradicional que ha anat evolucionant amb el pas dels anys. Dins aquestes fàbriques 

els alumnes poden comprovar el funcionament d’una fàbrica en plena activitat i tractar 

els diferents continguts curriculars respecte al sector secundari. 
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ESTACIONS 

 

 Tot seguit oferim informació teòrica de cada una de les estacions que es 

visitaran durant la sortida didàctica, a mode d’ajuda i suport al docent encarregat 

d’aquesta. Tota aquesta informació ha estat recopilada per a partir d’entrevistes a 

persones dedicades tota la vida al món de la indústria de l’argila, als operaris i 

propietaris de teuleres, i a la pròpia experiència personal. 

 

ESTACIÓ 1: La mina d’argila 

DESCRIPCIÓ:  

L’argila és la principal matèria prima utilitzada a les teuleres per realitzar la seva 

activitat industrial. Aquest material granular s’extreu de la mina utilitzant maquinària 

pesant. L’objectiu és acaramullar-la durant uns dies fora del “clot” perquè s’assequi i 

sigui més fàcil el procés de decantació en el qual es separen tots els restes d’altres 

possibles minerals. Posteriorment es transporta a la teulera on segueix el seu 

procediment industrial. Cada teulera té un dipòsit d’unes 5-7 tonelades 

d’emmagatzematge d’argila, així que sempre en solen tenir de reservada. 

Una de les qualitats de l’argila de Vilafranca és que una vegada cuita és molt 

resistent i gairebé no s’esquerda. Llavors, els materials realitzats amb aquesta 

poden durar anys i anys fora patir cap tipus de mal. Així i tot, també cal dir que s’ha 

de tenir un gran coneixement sobre aquesta, doncs depenent de la temperatura a la 

qual ha estat exposta durant el procés de cocció, pot presentar esquerdes 

involuntàries. 

Un dels punts a favor de les teuleres de Vilafranca és la seva localització industrial, 

doncs es troben gairebé entre 2 i 5 km màxim de totes les mines d’argila de la 
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localitat, la qual cosa facilita molt la seva tasca i abarateix els costos de transport. 

 

 

 
 

IMATGE: Mina d’argila al municipi de Vilafranca de Bonany 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 2: Producció en cadena 

DESCRIPCIÓ:  

Una vegada l’argila ja és al magatzem de la teulera amb l’ajuda d’un tractor, 

comença el procés de fabricació amb la màquina principal. Durant aquest, l’argila 

passa per diferents fases abans d’arribar en forma de teula o maó a les mans de 

l’operari. Primer de tot passa per un filtre on es separen totes les impureses (pedres 

sobretot) que puguin haver passat el procés de decantació. El segon pas és el 
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transport d’aquesta per una cinta vibradora, la qual ajuda a la mescla de tota l’argila i 

a evitar embussos al conducte que va cap a la mescladora. En el tercer pas es 

mescla aquesta argila ben purificada amb aigua a una temperatura elevada, i al final 

de la mescladora s’hi troba un embut a pressió amb el motlle del producte que es vol 

extreure. Quan l’argila surt a pressió de la màquina mescladora ja ho fa amb la 

forma de teula o maó (per exemple), i aquest es dirigeix amb una cinta cap al final 

del procés, on un fil de ferro separa cada una de les peces i l’operari sols les ha 

d’agafar i situar sobre els “tendals” (una espècie de prestatgeries per a cada un dels 

productes). 

S’ha de tenir en compte que sempre es fabrica un tipus de producte durant cada 

posada en marxa de la màquina, doncs no es pot canviar el motlle si aquesta no 

està aturada.  

Amb el temps algunes de les teuleres vilafranqueres han canviat els operaris per 

màquines que són capaces d’agafar els productes de tres en tres, la qual cosa 

suposa una gran velocitat de producció i més eficaç que un operari. Així i tot, aquest 

aspecte també pot conduïr a problemes entre operaris i propietaris, doncs degut a la 

irrupció de la nova tecnologia perden una de les seves funcions principals. 

No hem d’oblidar el material de seguretat i eines destinades a la fabricació en 

cadena: 

 

- Corbes: instrument amb mànec i semicircular utilitzada per recollir les teules 

que surten de la màquina. 

- Guants de protecció: Sistema de protecció per les mans. 

- Casc reglamentari: Sistema de protecció pel cap. 

- Auriculars: Protectors insonoritzats per les orelles. 
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Entre els tipus de productes que es fabriquen destaquen les teules d’estil àrab (de 

diferents tamanys), els maons, les toves refrectàries i els botellers. 
 

IMATGE: Vista d’una part de la màquina que fabrica els materials 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 3: Tècnica del secat  

DESCRIPCIÓ:  

Els productes, una vegada han sortit de la màquina, no estan preparats per la seva 

cocció directament, doncs han de passar per un procés de secat específic. Quan 

són expulsats de la màquina tenen una quantitat de líquid massa elevada per ser 

dipositats a dins un forn a uns 1000 graus de temperatura, doncs es farien malbé. 

Llavors, la tècnica tradicional és mantenir-los a la part de la nau on l’aire passa més 

sovint, provocant així un secat natural i efectiu. 
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El vehicle utilitzat per transportar els “tendals” (una vegada són plens de teules) 

d’una part a l’altra de la fàbrica és l’elevador. A part, els operaris sempre han de 

portar guants i casc de protecció. 

IMATGE: Teules emmagatzemades passant el procés de secat de manera natural 

     Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 4: Tècnica d’enfornar el material 

DESCRIPCIÓ:  

És la part més complicada del procés de producció. El material que es vol coure és 

disposat dins el forn d’una manera determinada, sempre seguint els mateixos 

patrons, per la qual cosa és necessària una gran experiència, doncs es fa tot a ull i 

gairebé fora cap tipus d’instrumentació tècnica. Dins el forn hi cap una gran 

quantitat de material, unes 18.000 teules aproximadament, i si està ben organitzat 

sempre hi caben numerosos exemplars d’altres tipus de productes. Així i tot, la teula 

d’estil àrab és el producte estrella i més demandat. Durant el procés d’enfornar hi 
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treballen entre 3 i 4 persones, i és necessària una gran coordinació de les tasques 

per poder dur un bon ritme de treball i omplir el forn com més aviat millor. 
 

IMATGE: Moment en que els operaris omplen el forn per coure el material. 

       Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 5: Cocció del material 

DESCRIPCIÓ:  

Una vegada el forn és ple, està preparat per coure tot el que hi ha dintre. El procés 

es segueix fent de manera tradicional, amb una gran opertura al forn on s’utilitza el 

foc com a font d’energia a partir de la crema de clovella d’ametlla mesclada amb 

restes de palets. Antigament els operaris eren els encarregats de que el foc no 

s’apagués, llançant palades de clovella dins el forn. Avui dia no és així, sent la tasca 

d’una màquina. 

A part dels guants i el casc de protecció, durant el procés d’enfornar i coure el 

material són necessaris tres instruments més: 
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- Carretó: Vehicle de transport petit amb dos braços paral·lels que fixen una 

caixa proveït d’una sola roda. 

- Cistell: Cabàs de goma utilitzat per transportar matèries diverses. 

- Mascareta: Protecció del nas i la boca utilitzada en condicions de baixa 

ventilació. 
 

IMATGE: El forn gegant ja ple de material durant el procés de cocció 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 6: Desenfornar i preparació d’empaquetats 

DESCRIPCIÓ:  

Després de 40 hores de cocció el material està preparat per ser refreda i llest per 

l’empaquetatge. Per extreure tot el material, els operaris el dipositen manualment 

sobre palets amb una cadena de treball organitzada i el més efectiva possible, 
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sempre en compte a no rompre el material. Una vegada el palet és ple de material, 

es fa el recompte, s’apunta i s’empaqueta utilitzant paper “film”, un tipus de plàstic 

molt resistent i aferradís, la qual cosa ajuda a subjectar tot el palet complet i a tenir-

lo preparat per al transport posterior. En aquest procés destacam un dels vehicles 

més característics de les indústries d’aquest tipus, el carretó elevador o “cranc”. 

IMATGE: Vista de les teules empaquetades i preparades per ser transportades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Font: Elaboració pròpia 

 

 

ESTACIÓ 7: Renovació d’una empresa 

DESCRIPCIÓ:  

Hem vist com el món de les teuleres va patir un cop molt fort durant la crisi 
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econòmica de l’any 2008, on la construcció es va veure molt afectada. Llavors, fins 

avui moltes d’aquestes fàbriques tradicionals han anat minvant la seva activitat, fins 

i tot tancant les seves portes. Per això, algunes d’elles han hagut de reinventar-se 

ideant altres idees de negoci. A Vilafranca tenim dos exemples clars d’aquest fet, 

una és la Teulera Mascaró, que l’any 2013 es va convertir en una nau dedicada a 

l’art, on l’artista Miquel Barceló hi realitza les seves tasques artístiques. Per altra 

banda també tenim l’exemple del Tejar Moderno, la qual s’ha convertit en un espai 

co-working amb una petita part dedicada a la venta de productes artesans. Aquí 

l’alumne podrà ser conscient de la importància que té la iniciativa emprenedora dins 

el món empresarial. 

IMATGE: Vista del Tejar Moderno i la seva nova configuració 

Font: Elaboració pròpia 
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ESTACIÓ 8: Transport i venda dels productes 

DESCRIPCIÓ:  

La darrera estació és a Ladrillerias Mallorquinas, a l’entrada de Felanitx per la 

carretera de Vilafranca. Aquí l’alumne podrà comprovar els sistemes de transport 

que s’utilitzen i la destinació dels productes fabricats a les teuleres, on seran posats 

a la venda i distribuïts segons els compradors. S’ha d’afegir també que es els 

productes també es poden comprar directament a les pròpies fàbriques.  

IMATGE: Vista del magatzem de distribució, on es venen i distribueixen els 

productes fabricats a les teuleres. 

 

Font: Google Imatges 



 133 

 

 

 

 

 

 


