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Resum: Avui en dia, detectem que a les aules no s'està treballant de manera adequada la 

geografia més propera en educació primària. En primer lloc, el que fa aquest treball és situar 

on els nens aprenen i com ho fan. Posteriorment s’analitzen diferents mapes mentals que ens 

serveixen com a informació rellevant per analitzar. Amb el que es fixa el treball és en veure si 

el nivell d’alfabetització geogràfica és adequat, si hi ha factors externs que influeixen i 

comprovarem si a nivell acadèmic estem adaptant l’ensenyament geogràfic a la manera 

d’aprendre dels nens. Recopilades i analitzades les dades, el treball arriba a la conclusió de 

que en aquest curs de sisè de primària no té un nivell adequat al seu curs. Com a 

conseqüència, es percep com el sistema acadèmic plantejat per l’estudi d’aquesta matèria no 

pareix influir en una progressió ascendent. 

 

Paraules clau: Geografia de la percepció, mapa mental, alfabetització geogràfica 

 

Abstract: Nowadays, we detect that the nearest geography in primary education is not 

being worked on properly in the classrooms. First, what this work does is situate where 

children learn and how they do it. We then analyze different mind maps that serve as relevant 

information to analyze. The aim of the work is to see if the level of geographical literacy is 

adequate, if there are external factors that influence it and we will check if at the academic 

level we are adapting geographical teaching to the way children learn. Once the data has been 

collected and analyzed, the work concludes that in this sixth-grade course it does not have an 

adequate level for its course. As a result, it is perceived that the academic system proposed by 

the study of this subject does not seem to influence an upward progression. 

 

keywords: Perception of the geography, mental map, geographical literacy 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball de fi de grau està enfocat a una investigació que pretén demostrar el 

coneixement d’alfabetització geogràfica que tenen els alumnes a l’etapa final de primària, 

comparant així si el coneixement que marca el Currículum oficial de les Illes Balears està a 

l’ordre del dia a les aules. Concretament a l’escola Ceip Jaume Vidal i Alcover.  

 

Específicament, tractarem el tema exposat en el bloc 2 “El món que ens envolta” atès que és 

en aquest apartat on es tracten temes referents al relleu, el clima, la hidrografia o els paisatges 

de les Balears. També apareixen conceptes del bloc 3 “Viure en societat” atès que fan 

referència a la població, l’organització territorial, l’organització social i política de le Illes 

Balears. 

 

Tot i això la investigació que farem a partir dels mapes mentals va més enllà de comprovar si 

el sistema educatiu influeix en el seu coneixement geogràfic. Una gran part de la investigació 

anirà encaminada a comprovar si són determinants altres factors que poden influir en el 

coneixement que tenen els alumnes.  

 

L’eina que farem servir per aquestes investigacions, com ja hem dit abans, seran els mapes 

mentals que han realitzat els alumnes. Aquests ens mostraran la representació d’una visió 

individual de l’entorn espacial que els envolta. És a partir d’aquestes expressions que podrem 

trobar diferents conceptes que ens indiquen a quin nivell de percepció geogràfica es troben 

els alumnes i com es produeix la captació d’aquests elements. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

 

La geografia sempre ha estat present ja des de ben petit a la meva vida. Sovint se'm bé al cap 

les excursions que he fet i he viscut amb els meus pares biòlegs, que sempre estan ocupats 

fent treballs de camp importants a les Balears. Per tant, sense adonar me’n, he anat de manera 

indirecta coneixent les Illes a nivell geogràfic, per la qual cosa és adequat dir que el meu 
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interès a partir d’aquestes experiències, sobretot de Mallorca, ha anat creixent amb el pas del 

temps.  

 

Des d'aquest punt de partida totes les matèries centrades amb la branca social i natural sempre 

m’han interessat. És per això que a l’hora de triar TFG m’he trobat còmode triant un treball 

relacionat amb la geografia de Mallorca.  

 

En el primer seminari tenia alguns temes pensats, però escoltant la proposta d’investigació 

del meu tutor, vaig pensar tot d'una que s'adequava bé als meus interessos. A més, una idea 

que em va semblar adequada va ser la de centrar-me només en Mallorca, perquè permet 

avaluar el que s’ensenya amb referència al més proper. Sovint ens centrem en conceptes 

generals que després no sabem traslladar a la nostra realitat propera. Relacionat amb aquesta 

idea, amb la meva experiència d’estudiant, a vegades m’ha donat la sensació que ens 

ensenyen geografia més llunyana que propera, deixant de banda la geografia d’allà on vivim. 

 

Una altre idea que m’ha ajudat a orientar en aquest sentit el treball ha estat la de poder 

investigar com aprenem des de nins els conceptes geogràfics i quins factors influeixen en la 

percepció del que ens envolta. De fet, en algunes teories que s’exposen al treball que parlen 

de com aprenem, sovint m’he trobat identificat amb la manera que jo vaig aprendre. Per tant, 

penso que a partir d’un mapa mental es poden estudiar i comprendre moltes coses sobre la 

persona que l’ha realitzat. 

 

3. OBJECTIUS 

 

El motiu de la realització d’aquest treball gira entorn a la persecució d’una sèrie d’objectius 

concrets que són: 

 

➢ Analitzar i extreure dades rellevants dels diferents mapes mentals. 

➢ Comprovar si algunes variables no acadèmiques influeixen en el coneixement 

geogràfic dels nens. 

➢ Contrastar els resultats amb teories que circulen sobre com esdevé la percepció de 

l’entorn. 
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➢ Comprovar si l’ensenyament acadèmic que s’està impartint té indicis significatius 

sobre els resultats. 

 

4. MARC TEÒRIC 

4.1. Geografia de la percepció. 

 

La geografia de la percepció es podria definir com “un enfocament de l’espai que enten 

l’entorn, no com un concepte objectiu i abstracte, sinó en funció d’un valor subjectiu com 

l’espai conegut, aprés individualment: és l’espai viscut ” ( Vilà, 1983, p. 355) 

 

El terme geografia de la percepció ha anat desenvolupant-se i evolucionant amb el pas dels 

anys. Aquesta  evolució ens ha aportat una marcada “dialèctica entre l’espai objectiu (el dels 

planificadors, els geògrafs, …) i l’espai subjectiu (dels usuaris) amb la base conceptual que es 

fonamenta” (Vara, 2010, p. 338). Tot i que aquest anàlisi s’ha anat fent i es segueix fent al 

llarg del temps, fet que es podria considerar beneficiós, alguns consideren aquest el seu punt 

feble pel que fa a la seva estabilitat. Concretament, l’apartat de l’espai subjectiu implica una 

relació directa de confrontació amb l’espai objectiu. De fet el concepte s’ha relacionat 

transversalment amb diferent branques de les ciències socials, la psicologia, la sociologia, etc.  

 

Per tant la geografia de la percepció no es centra amb una única veritat absoluta, el que cerca 

és estudiar com es percep el món a partir de variables subjectives de l’individu. Així doncs la 

influència del comportament, valors, influències, etc.  

 

Una bona eina per recollir i analitzar aquesta part perceptiva de la geografia són els mapes 

mentals. El seu sorgiment va iniciar-se amb les aportacions del psicòleg Tolman, que 

l’entenia com un filtre que ens relaciona la conducta humana amb la realitat de l’entorn. 
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4.2. Percepció de l’espai dels nens 

 

Aquest terme, tal i com afirma Capel (1973), va començar a analitzar-se amb profunditat 

sobre el 1960 a Chicago, on s'ajuntaren geògrafs amb urbanistes i especialistes de disseny en 

projecció urbanística.  

 

Tot i això, altres autors ja parlaven del tema i exposaven les seves teories sobre com es 

produeix la percepció. Uns dels geògrafs que va analitzar el tema va ser Lowenthal (1961), 

defensant la geografia personal que integra cada persona basada en l’etnocentrisme  intrínsec 

que tenen de manera innata les persones. Aquest concepte per tant és del tot aplicable als 

nins. 

 

Centrant-nos amb la percepció dels nins, aquesta esdevé amb certes peculiaritats que s’han 

d’atendre.  

Segons indicà Hannoun (1977) apareixen els següents aspectes a tenir en compte: 

 

❖ Un nin només aprecia l’entorn d’acord a les seves pròpies dimensions. 

❖ Amb raó del “realisme intel.lectual” el nin percep l’espai tal com el pensa i no com el 

veu. 

❖ El nin, quan no està preparat per entendre l’espai, el transforma a la seva manera 

particular, conforme a la seva personalitat i caràcter. 

❖ La percepció del nin va evolucionant en diferents etapes a mida que creix 

 (etapa del viscut, etapa del percebut i etapa del concebut). 
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Detallant més els aspectes anteriors, pel que fa a l’apreciació únicament d’allò proper a les 

seves dimensions, podem afirmar que els mapes realitzats i els topònims que han mencionat 

no aniran molt més enfora d’allò que els toca de manera propera. Per tant, és clar que 

pràcticament cap d’ells anomenarà aspectes complexes com podrien ser una petita cova a 

Pollença. Únicament es donaria el cas si haguessin viscut una experiència a aquell lloc 

concret. 

 

Un altre aspecte important anomenat és el de la representació de l’espai tal com és pensa, on 

a vegades, per les diferents influències, prejudicis i esteriotips que es tenen, la representació 

queda condicionada. Un clar exemple seria la influència que tenen els mitjans de 

comunicació, com podria ser el que fa referència al temps. Aquest pot influenciar clarament 

el seu coneixement geogràfic.  

 

La idea de que els nins transformen a la seva manera els mapes quan aquesta imatge és massa 

complexa per a la seva retenció mental, es veu clarament reflectida als diferents mapes. 

Inclús es percep algunes diferències entre alumnes pel que fa referència al la qualitat dels 

mapes, on ens poden indicar fins a quin punt poden retenir informació espacial i les 

diferències de nivell. 

 

Finalment, donades les consideracions anteriors, podem afirmar que nosaltres ens centrarem 

en nins d’11 anys o un poc més grans. En un principi. a l’etapa del viscut, els nens només 

perceben el que tenen al seu costat de manera real . En canvi, a partir dels 8 anys 

aproximadament, van més enllà i comencen a entrar en l’etapa del percebut. És en aquest 

punt quan poden entendre més enllà del que tenen al voltant en aquell moment concret. A 

partir d’aquí, comencen a endinsar-se en el món geogràfic més proper. Després, al voltant del 

11 anys, entren dins l’etapa concebuda, on són capaços de fer abstraccions i diferenciacions 

considerables, com podrien ser la de diferents perfils del litoral o conceptes d’aproximacions 

matemàtiques de mesura. 

 

4.3. Els mapes mentals 

 

Els mapes mentals, com ja hem dit, seran la base a analitzar d’aquest treball d’investigació. 

La seva importància resulta vital perquè encaixa perfectament com a eina que analitza la 



9 
 

percepció geogràfica i, a la vegada, ens pot donar informació sobre com entenen l’espai els 

nins. 

 

Entrant més en detall, es pot considerar una eina didàctica que ens mostra al nivell cognitiu i 

d’abstracció del nin, la seva estructuració de l’espai, el seu nivell evolutiu pel que fa a 

l’observació i retenció i, fins i tot, la seva destresa de dibuix. A més, ens fa reflexionar sobre 

el que en realitat sabem i ens acaba servint per adonar-nos de que, pentura, no en sabem tant.  

 

Tot i això, les possibilitats i els factors que influeixen en la creació d’un mapa mental són 

molt diverses, tal com indica Álvarez (1979). Amb un simple anàlisi d’un mapa mental es 

posa de relleu els diversos factors que influeixen en la seva elaboració. Per aquest motiu, en 

el nostre cas hem analitzat alguns factors que hem trobat interessants i que pensam que poden 

influenciar més als alumnes. Tanmateix, és evident que podriem analitzat d’altres com per 

exemple l’assistència a aconteixements esportius, dels quals Bale (1989) afirma que sovint 

associam la localització d’una regió per els esdeveniments esportius que hem vist o practicat. 

 

Per tant, a nivell educatiu, ens  hem centrat en les influències familiars i en les de caràcter 

alocentriste que es poden donar al voltant de la regió on viu l’alumna. 

 

4.4 Currículum de les Ciències Socials a Educació Primària 

 

Un altre apartat que no hem de deixar de banda en el marc teòric és la de sebre sobre quina 

normativa educativa ens movem. Sense aquesta referència no podriem aclarir un dels 

objectius del treball, on volem comprovar si el sistema educatiu ajuda a l’alfabetització 

geogràfica o, pel contrari, la manera d’ensenyar geografia és anacrònica i obsoleta. 

 

Per tal de situar-nos en la normativa vigent, aquesta està recollida al Decret 32/2014, que 

aporta el currículum d’Educació Primària a les Illes Balears. Aquesta correspon a una 

adaptació de la Llei orgànica de millora de Qualitat Educativa i, bàsicament, estableix la 

separació de Ciències Naturals i Ciències Socials.  

 

Concretament, el currículum es divideix en 4 grans blocs, però on més es tracta el mapa 

mental és en el bloc 2 (El món que ens envolta) i el bloc 3 (Viure en societat). 
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En concret, el bloc 2 toca aspectes relacionats estretament amb l’entorn, atès que contempla 

l’estudi de mapes, la intervenció humana al medi i els paisatges naturals de les Illes Balears, 

entre d’altres, conceptes rellevants a l’hora de fer un mapa. 

 

El bloc 4 també és del tot imprescindible, donat que tracta l’organització social i política, la 

població, els sectors de serveis i els productius, entre d’altres, qüestions a tractar per tal de 

que els nins puguin entendre el lloc on viuen i perquè el món al seu voltant és tal com és. 

 

5. METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA INVESTIGACIÓ 

 

Pel que fa a la metodología, hem seguit uns quants procediments. Bàsicament, el gruix del 

treball es compon de recopilació de dades, tractament de les dades i anàlisi de les dades. 

 

La recopilació de dades ha estat  diferent del que estava previst originalment. Dic això perquè 

poguerem agafar uns mapes mentals ja acabats amb la seva fitxa de sociograma corresponent, 

la qual cosa va facilitar aquesta recopilació. A més, va ser una  mesura ben interessant, 

donada la situació de confinament que hem viscut. Per tant, obtinguerem  27 mapes de 

alumnes de sisè de primària, que han estat l’objecte d’estudi de tot el treball. 

 

Posteriorment, vam passar a la fase de tractament de les dades. En primer lloc, vam fer un full 

excel per recopilar les dades sociogràfiques dels diferents alumnes. Per fer-ho, vam 

identificar el lloc i el mapa amb el codi oficial corresponent al municipi de Manacor. 

Posteriorment, relacionarem cada mapa amb el gènere de l’alumne, la professió dels pares i 

els estudis dels pares. D’aquesta manera, podrem veure ràpidament les dades sociogràfiques 

de cada mostra. La recopilació s’ha disposat a un full excel complet on se seguirà aquesta 

numeració de classificació: 
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A continuació, hem creat un altre full excel, on hem fet una recopilació de tots els topònims 

de Mallorca que apareixen als mapes. D’aquesta manera es pot veure a l’excel quins 

topònims ha esmentat en cada mapa mental, a més de la suma total dels topònims que 

apareixen a tots els mapes. 
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D’altra banda, hem creat un altre full excel on entram a valorar una sèrie de pautes sobre el 

perfil. En aquesta, ens hem fixat amb una sèrie de característiques del perfil que té l’illa de 

Mallorca.  

 

Marcades les pautes on s’indica amb quines característiques ens fixarem, el que hem fet és 

valorar amb un 0 tots els ítems on havien representat aquesta característica i valorar amb un 1 

aquells ítems on no han representat alguna de les característiques. Atès que estem parlant de 7 

ítems diferents, el millor mapa pel que fa al perfil seria un valorat amb un 0 i el pitjor mapa 

estaria valorat amb un  7. 
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Perfil_Mallorca1 Badia de Palma 

Perfil_Mallorca2 Badia d'alcudia 

Perfil_Mallorca3 Badia Pollença 

Perfil_Mallorca4 Cap de Formentor 

Perfil_Mallorca5 Ses salines punt septentrional 

Perfil_Mallorca6 Ses salines punt septentrional 

Perfil_Mallorca7 Andratx punt de l'oest 

 

 

 

 

La passa final del procés que hem seguit correspon a la d’anàlisi de dades. En aquesta hem 

realitzat diverses proves estadístiques per tal d’extreure una informació determinada. Cal 

indicar que per realitzar les proves, el tutor del treball ens ha ajudat a realitzar-les i 

interpretar-les. En relació a les proves, aquestes van encaminades a contrastar diferents 

estudis i evidències científiques que han aportat experts al llarg de la història, com podrien 

ser determinats conceptes comentats anteriorment al marc teòric.  

 

Pel que fa a les diferents proves, s’han realitzat les proves de Kolmogolov-Smirnov i Shapiro 

Wilk en primer lloc, per veure si les dades corresponien a unes dades de correspondència 

normal.  

 

Després hem realitzat la prova de correlació de Rho de Spirman, per veure si existeix una 

correlació entre la qualitat del perfil i la toponímia. Per tant, pretén comprovar si un bon 

mapa de perfil implica un bon mapa a nivell toponímic.  

 

A continuació hem realitzat diferents proves, concretament la Prova U de Mann Whitney i la 

Prova de Kruskal Wallis. Aquestes les hem realitzat per saber si els estudis dels pares, les 

seves professions i el gènere de l’alumne influeixen en la qualitat del mapa mental.  
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Una altre de les proves que hem fet ha estat la del dendrograma, a partir de mètode de Ward. 

Bàsicament ens indica quins tipus de mapes ens hem trobat i els va agrupant per les 

semblances que existeixen entre ells. 

 

Quant a l’anàlisis factorial, que s’encarrega de classificar si el dibuix dels perfils són bons o 

millorables, no l’hem fet a l’apartat de topònims, ja que és difícil marcar un límit de topònims 

per dir si està bé o no. 

 

Per acabar, hem fet un anàlisi de tots els mapes com a conjunt, mitjançant un mapa 

proporcional i una taula dinàmica, el qual il.lustra en certa manera com funciona la 

comprensió del seu entorn. 

 

6. INVESTIGACIÓ 

6.1. Proves sobre factors externs que influeixen amb la realització dels mapes 

mentals: 

6.1.1 Proves de Kolmogorov-Smirnov i Shapiro-Wilk 

 

En primer lloc hem comprovat que les 27 mostres responen a una normalitat estadística o pel 

contrari, és d’una característica no normal. Per realitzar la prova, el més adient és basar-se 

amb la prova de Shapiro-Wilk, donat que tenim 27 mostres. De totes maneres, també s’ha 

realitzat la prova de Kolmogorov-Smirnov de més de 30 mostres i la diferència no és molt 

elevada.  

 

 

 

Feta la prova, podem dir que ens trobem davant una hipòtesi nul·la (H0), on les variables 

estadístiques responen a unes característiques no normals. Tant en la part de TOTAL que 
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correspon a la part de perfil, com a la part de TOTAL de cada alumne que correspon a la part 

de topònims. 

 

 

6.1.2 Correlacions Rho de Spearman 

 

A continuació, hem realitzat una comprovació per veure si existeix una correlació entre la 

part toponímica (TOTAL de cada alumne) i la part de dibuix de relleu (TOTAL). Per establir 

la possible correlació hem realitzat la prova de Rho de Spearman. 

 

 

 

Observant les dades, podem veure com la significació tant en el TOTAL com en el TOTAL 

de cada alumne, aquesta és major que 0.05, concretament està en un 0.734. Per tant, si P és 

major que 0.05, podem afirmar que no existeix estadísticament una correlació només amb 

aquestes dades analitzades. 

 

De manera gràfica, podem observar com tant a la gràfica del TOTAL com a l’altra gràfica del 

TOTAL de cada alumne, els paràmentres no s’ajusten als que establirien la correlació normal.  
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6.1.3 Relació de resultats amb estudis de pare i mare. 

 

Pel que fa a aquest apartat, el que volem comprovar és si els estudis del pare i de la mare dels 

alumnes que realitzen els mapes influeixen en el resultats d’alfabetització geogràfica que 

reflecteixen. 

 

En primer lloc, hem realitzat una recodificació dels valors que separaven els diferents grups 

dels estudis del pare i la mare. Com es veu a l’annex, la classificació anava des del grup (1 al 

7). Però per realitzar les diferents proves estadístiques ho hem reduït a 4 grups. Per tant, el 

RECODE quedaria de la següent manera: 

 

Cal destacar que no tots els alumnes respongueren a la qüestió de estudis dels pares i, per 

tant, la prova no es va fer sobre el 100% dels alumnes. 

 

 

 

Tal com es veu al resum de processament de casos, ens trobem davant l’anàlisi de 22 

alumnes, on comprovarem la  relació de resultats amb els estudis dels seus pares. En relació a 

les proves, els paràmetres al qual ens podem fixar en un principi és el de la mitja (media) i el 

nombre (N). En aquest, surt representat la mitjana del TOTAL (relleu) i del TOTAL de 

alumnes (topònims). A més, es veu el nombre (N) de pares i mares que pertanyen als 

diferents grups d’estudis. Un altre aspecte a tenir en compte és que les puntuacions més altes 

a l’apartat de TOTAL (relleu), corresponen als mapes pitjor realitzats. 
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En aquest cas, el que podem afirmar és que només apareixen pares amb estudis del grup 2 i 4. 

El del grup 2 obté una mitja de 2.75 en la part de perfil. En canvi, a la part d’alumne 

(topònims), la mitjana és més baixa. Centrant-nos amb el grup 4, el TOTAL és bastant 

deficient. En canvi, a la part d’alumne, la mitja de topònims augmenta. Per tant, no apareix 

cap relació, tal com es demostra a les proves no paramètriques que venen a continuació. Les 

proves de Mann-Whitney ens mostren bàsicament que la significació és major que 0,05. Per 

tant, hem de retenir la hipòtesi nul·la i afirmar que no hi ha indicis estadístics amb aquestes 

mostres que ens indiquin relació. 
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Passam a l'apartat d’estudis de mare. En aquest cas, hem aplicat el mateix procediment que 

amb el pare. En aquest cas, la diferència és que encara que amb un nombre (N) petit, en 

alguns casos, trobem els 4 grups. Com es pot veure a la següent taula, passa un poc el mateix 

que a l’anterior, donat que no es pot establir una relació a simple vista mirant les diferents 

mitges representades.  

 

 

 

 

 

En aquest cas, en alguns grups, encara que aparegui el grup de topònims ben complet, a 

vegades el TOTAL corresponent al relleu és bastant deficient. Per tant, podriem interpretar a 

simple vista que no hi ha relació, tal com reafirma la prova no paramètrica que apareix tot 

seguit. 
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És important destacar que en aquest cas, s’ha empleat la prova de Kruskal-Wallis per mostres 

independent, donat que apareixen 2 grups més i en 4 variables totals aquesta prova és més 

adient. 

 

6.1.4 Relació de resultats amb professions de pare i mare. 

 

A continuació, hem fet la comprovació de si es pot afirmar que la professió dels pares 

influeix amb el nivell demostrat als mapes mentals. Hem classificat les professions tal com 

s’indica a l’annex i obtenim les diverses mitges de resultat tant TOTAL que contempla el 

perfil com la part de TOTAL de cada alumne que contempla la part toponímica. 
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En aquest cas poguerem fer l’anàlisi amb 24 casos, quedant sense concretar les professions 

dels pares de 3 alumnes. 
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Observant les mitges i el nombre de topònims de cada grup, podem entreveure que no hi ha 

gaire relació, tal com es reafirma a continuació amb la prova de Kruskal-Wallis de proves 

independents. Per tant, amb les mostres que tenim, no podem reafirmar estadísticament la 

hipòtesi, donat que la significació torna a superar el valor 0,05. 

 

6.1.5 Comparació de resultats segons el gènere de l’alumne 

 

Pel que fa a la comparació de mapes segons el gènere, hem seguit la mateixa dinàmica de 

comparació que hem realitzat a les anteriors proves. En aquest cas hem comparat el mateix 

però a partir de la prova de Mann-Whitney donat que només hi ha dues possibilitats (masculí 

o femení). 

 

 

 

Pel que fa al resum de procediment de casos el TOTAL es torna a referir a la part de perfil i 

l’apartat de TOTAL de cada alumne a la part de toponímia. 
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Pel que fa a l’anterior taula podem comparar com a les anteriors proves la mitja a nivell de 

nota de relleu i anomenaments toponímics. En aquest cas 1 correspon a subjectes masculins i 

2 a subjectes femenins. Mirant els resultats es pot entreveure com els mapes realitzats per 

subjectes 2 estàn a nivell de perfil més propers a 0. Per tant estan millor realitzats. A més 

també obtenen una millor mitja en quan a anomenaments de topònims. Per tant, podríem 

trobar una major facilitat de realitzar mapes mentals del gènere femení. Tot i aquesta 

observació, realitzant la prova de significació que apareix a continuació, estadísticament no 

es pot afirmar, datès que la variació és massa lleu i les mostres són escasses. 

 

 

 

6.2. Anàlisi dels resultats. 

6.2.1 Mapa proporcional 

 

Aquesta il·lustració, com ja hem dit abans, és un mapa proporcional que representa el nombre 

de vegades que els alumnes han escrit el topònim. D’aquesta manera, el mapa proporcional 

representa mitjançant circumferències el volum d’anomenaments. Per tant, es marca els 

topònims més repetits amb circumferències més grans, i els topònims menys anomenats 

queden representats amb una circumferència menor. També cal indicar que no s’han 

representat tots els topònims, atès que la imatge esdevindria plena de punts i no es veuria el 

mapa. Per aquest motiu, només hem representat els topònims que s’han repetit més de 3 

vegades respecte al total de 27 alumnes. 
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Aquest mapa proporcional s’ha realitzat a partir de la recopilació dels topònims més repetits. 

Pel que fa a les circumferències, la grandaria ve definide pel nombre de repeticions. De tal 

manera que més de 15 repeticions quedarien amb circunferències de color negre i amb un 

diàmetre del nombre correponent. Si en topònim te menys de 15 repeticions, esdevindrà de 

color verd, si escau amb menys de 10 serà de color grog i si té menys de 3 repeticions només 

quedaran de color taronge. 

 

 

Municipis més repetits 
Nombre 
Identificacions 

Manacor 25 

Felanitx 14 

Arta 13 

Palma 26 

Serra de Tramuntana 5 

Mallorca 17 
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Alcudia 14 

Marratxi 3 

Son Serra 3 

Maria de la  Salut 9 

Mancor de la Vall 5 

Santa Maria del camí 4 

Santa  Margalida 7 

Pollença 6 

Cala Millor 10 

Costitx 6 

Lluc 4 

Son Servera 6 

Sant Llornç 5 

Son carrió 6 

Sa coma  8 

S'illot 6 

Algaida 6 

Sa Coloni de sant Jordi 4 

Sa coloni de sant Pere 4 

Portocristo 13 

S'arenal 3 

Campos  4 

Villafranca 4 

Inca  7 

Sineu 13 

Petra  7 

Can Picafort 7 

Llucmajor 3 

Cala Bona 3 

Andratx 4 

Muro  3 

Calvià 3 
 

 

 

 

Pel que fa a l'anàlisi de les dades, podem començar amb un dels conceptes que més crida 

l’atenció, que seria el concepte d'etnocentrisme. Aquest concepte es percep clarament donat 

que al voltant de Manacor apareixen bastants més topònims que a les zones sud i oest. Això 

es deu a diferents motius. Un d’ells és el factor de l’experiència real i vivencial del nostre 

entorn. Aquest bàsicament sosté que entenem i comprenem allò que ens envolta i que tenim 
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més proper. Per tant les dades recopilades confirmen aquesta afirmació. Un altre fet que es 

pot relacionar a aquesta mostra és el del gran volum d’identificacions de topònims en les 

carreteres més habituals de Manacor per accedir a altres punts de l’illa.  

 

Desgranant més en detall, podem afirmar que en primer lloc es situa Manacor, que és el lloc 

on resideixen els alumnes i es troba l'escola a la qual pertanyen. Al voltant seu destaquen 

llocs com Felanitx, Portocristo, Artà, Sineu i Alcúdia. Tots aquest indrets, en major o menor 

mesura, comparteixen la característica de que són municipis perifèrics de Manacor. 

Analitzant el motiu de perquè els nens saben més de la seva existència, es pot deduir que es 

deu a que són zones amb les que estan més en contacte, ja siguin zones de segona residències, 

vacacionals o on han de circular amb freqüència pels accessos de carretera. 

 

En referència als resultats obtinguts, es clar que per realitzar la tasca, els alumnes han reflectit 

aquest concepte etnocentric de manera evident. Per tant, és el moment d’analitzar el paper de 

l’escola i de la metodologia a seguir per que els conceptes geogràfics quedin ben assolits. Els 

resultats obtinguts reflecteixen que el coneixement geogràfic no esdevé del procés acadèmic 

viscut, sinó que apareix pel contacte amb la realitat. 

 

Un altre factor que es percep clarament és el de la marca social, donat que quasi tots els 

topònims són noms referents a municipis (assentaments humans).  
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Per tant, els altres topònims de accidents geogràfics queden en un segon pla. Aquesta idea es 

pot deduir que els nins es queden més amb els noms que defineixen una població, és a dir, a 

persones i, en consequència, vinculen clarament el seu coneixement a les persones i no tant a 

les formacions geogràfiques (puigs, torrents, cales, badies, etc.). 

 

 

6.2.2 Dendograma 

 

El dendrograma és un tipus de classificació de mapes mentals basada en les semblances que 

s’han trobat. En primer lloc, més cap a l’esquerra es troba cada mapa individual i quan et vas 

fent cap a la dreta van agrupant-se per semblances trobades. Arribats al punt més o menys 

intermig, arribem a trobar tres grups (a l’instant 10) diferenciats. D’aquesta manera, podem 

veure quins aspectes és solen repetir més i quins altres no solen aparèixer. Per tant, serveix 

per analitzar un conjunt. 
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6.2.3 Anàlisi factorial 

 

Pel que fa a l'anàlisi factorial, el que hem fet es agrupar certes característiques dins 3 grups 

per poder agrupar mapes mentals més ben fets i mapes millorables. 

 

 El que hem fet es agrupar els factors que corresponen a una bona puntuació toponímica i de 

relleu al grup de color verd (GRUP 1). Seguidament apareix el color porpra més fosc (GRUP 

2), que correspon als mapes que no estan del tot bé. Finalment, apareixen els mapes que són 
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bastant millorables de color vermell (GRUP 3). Aquests corresponen als mapes que són 

bastant millorables amb els dos factors que hem anat estudiant durant tot el treball. 

 

 

 

 

 

Considerant els resultats dels agrupaments, podem observar que el nivell d'alfabetització 

geogràfica és bastant millorable. La majoria de casos són mapes bastant deficients. Per això 

escau una reinterpretació de la manera que estem enfocant l’ensenyament d’aquesta matèria, 

per tal d’adaptar-nos a la manera que aprenen els nens sobre l’entorn. 
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7. CONCLUSIONS 

 

Per tancar el treball, el que farem serà un repàs del que s’ha tractat, tancant els temes que 

plantegem als objectius del treball gracies a l’estudi i la investigació que hem fet de les dades. 

 

En primer lloc, el que hem fet és una extracció de les dades a partir de taules binàries de 

dades que ens han permès l’estudi específic de diferents variables. Per tant, el primer objectiu 

d’extracció de dades rellevants i posterior anàlisi queda demostrat i patent. 

 

A la part d’anàlisi, on les dades no reflecteixen que variables no acadèmiques (com el gènere, 

les professions dels pares i la feina dels pares), influeixen en el coneixement geogràfic. Per 

tant, en aquest cas no podem assegurar estadísticament que aquestes qüestions afectin de 

manera clara. 

 

En canvi, sí que es percep que el coneixement geogràfic dels nens està estretament relacionat 

amb variables no acadèmiques concretament la manera que tenen els nens d’aprendre sobre el 

seu entorn. Bàsicament aprenen de les experiències quotidianes. És en aquest punt on es 

contrasten i es reafirmen teories sobre com els nens perceben el seu entorn geogràfic i altres 

teories sobre la geografia de la percepció.  

 

Tot plegat, relacionant tots els factors anteriors, podem observar a partir dels resultats de 

l’anàlisi factorial com el nivell de qualitat de mapes mentals mostra un nivell bastant baix 

d’alfabetització geogràfica. Per tant, podem concloure que el nivell general està per davall del 

que es marca al currículum oficial de les Illes Balears. Dit això, cal reflexionar sobre aquest 

punt, on com a futurs mestres hem de prestar l’atenció adequada a una matèria tan important. 

Deixar de banda un bon ensenyament geogràfic fins al punt que es percep en les diferents 

dades que em manejat és certament una irresponsabilitat.  
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9. ANNEXOS 

Exemple de part de les dades socio-demogràfiques 

 

CODI GÈNERE CURS 

NUCLI DE 
POBLACIÓ(CODI 
INE)   ESTU_pa ESTU_ma 

 

PROFE_ pa 

700771101 1 6 7033000600 3 6  3  

700771102 1 6 7033000600 6 6  5 5 

700771104 1 6 7033000600 3 6  4 5 

700771105 1 6 7033000600 3 3  5 1 

700771107 1 6 7033000600 3 3  4 6 

700771108 1 6 7033000600 3 3  3 4 

700771109 1 6 7033000600 6 6  5 5 

700771110 1 6 7033000600     4 

700771111 1 6 7033000600 6 6  5 5 

700771112 2 6 7033000600 3 3  3 4 

700771113 2 6 7033000600 3 5  4 4 

700771114 2 6 7033000600 3 3  3 4 

700771115 2 6 7033000600 6 6  5 5 

700771116 2 6 7033000600    3 4 

700771117 2 6 7033000600 3 3  3 4 

700771118 2 6 7033000600 3 3  3 4 

700771119 2 6 7033000600 3 6  3 5 

700771120 2 6 7033000600 6 6  5 5 

700771121 2 6 7033000600 6 6  5 5 

700771122 2 6 7033000600 3 1  3 6 

700771123 2 6 7033000600    3 1 

700771124 2 6 7033000600 3 3  3 4 

700771125 2 6 7033000600 3 3  4 4 

700771126 2 6 7033000600 3 3  4 6 

700771127 2 6 7033000600 3 6 
 

3 4 
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LLEGENDA 

      
Gènere 1 masculí   
  2 femení   

      
      
Estudis pares 1 Sense estudis   
  2 Estudis bàsics   
  3 ESO, GB, batxiller   
  4 Batxiller superior   
  5 FP   
  6 Estudis superiors   
  7 Doctorat   
      
      
Profesió pares 1 Atur   
  2 Sector primari   
  3 Sector secundari   
  4 Sector terciari   
  5 Quaternari   
  6 Mestresa   

  7 Jubilat/ada   
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Exemple de part de les dades toponímiques 

 

 

Codi (Centre educatiu) Manacor Felanitx Arta Palma 

700771101 1 1 0 1 

700771102 1 0 1 1 

700771103 0 0 0 1 

700771104 1 0 1 1 

700771105 1 0 1 1 

700771106 1 1 0 1 

700771107 1 0 0 1 

700771108 0 1 0 1 

700771109 1 1 0 1 

700771110 1 0 1 1 

700771111 1 1 0 1 

700771112 1 1 1 1 

700771113 1 0 1 1 

700771114 1 1 1 1 

700771115 1 0 0 1 

700771116 1 1 1 1 

700771117 1 1 1 1 

700771118 1 0 1 1 

700771119 1 1 1 1 

700771120 1 0 1 1 

700771121 1 1 1 1 

700771122 1 1 0 1 

700771123 1 1 0 1 

700771124 1 0 0 0 

700771125 1 1 0 1 

700771126 1 0 0 1 

700771127 1 0 0 1 

Nombre de uns de cada 
Topònim 25 14 13 26 

 

 

Informació per realització del mapa proporcional 

 

Municipis més repetits 
Nombre 
Identificacions 

Manacor 25 

Felanitx 14 
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Arta 13 

Palma 26 

Serra de Tramuntana 5 

Mallorca 17 

Alcudia 14 

Marratxi 3 

Son Serra 3 

Maria de la  Salut 9 

Mancor de la Vall 5 

Santa Maria del camí 4 

Santa  Margalida 7 

Pollença 6 

Cala Millor 10 

Costitx 6 

Lluc 4 

Son Servera 6 

Sant Llornç 5 

Son carrió 6 

Sa coma  8 

S'illot 6 

Algaida 6 

Sa Coloni de sant Jordi 4 

Sa coloni de sant Pere 4 

Portocristo 13 

S'arenal 3 

Campos  4 

Villafranca 4 

Inca  7 

Sineu 13 

Petra  7 

Can Picafort 7 

Llucmajor 3 

Cala Bona 3 

Andratx 4 

Muro  3 

Calvià 3 
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