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Resum
La  present  memòria  de  Treball  de  Final  de  Màster  consisteix  en  la 

proposta d'un projecte didàctic per al Palau de l'Almudaina. El principal motiu 

de l'elecció d'aquest tema fou la inexistència d'un programa així en l'actualitat. 

Fins al dia d'avui, les visites escolars al palau es limiten a visites guiades de 

caràcter general adaptades a un llenguatge més senzill.  D'altra banda, amb 

aquest  projecte,  que  s'adequaria  als  continguts  curriculars  de  cada  cicle 

escolar,  permetria  la  possibilitat  d’explicar  continguts  propis  de  la  Història, 

Història de l’Art i de la Geografia de manera transversal amb un mateix element 

patrimonial. 

A través de l'anàlisi  d'altres programes que es desenvolupen a palaus 

arreu de l'Estat, s'ha pogut comprovar la viabilitat del projecte per una banda,  

però també la complexitat i profunditat amb què es poden treballar els palaus 

de cara als escolars. D'altra banda cal esmentar que aquest palau forma part 

de Patrimoni  Nacional  i  és un dels  atractius de la  ciutat  i  de l'illa.  Per  tant 

seguint  aquestes  línies  d'actuació  hem  creat  un  programa  didàctic  per 

Secundària per tal  de conèixer el Palau de l'Almudaina a través d'un seguit 

d'activitats  i  visites  didàctiques.  D’aquesta  manera  l'objectiu  final  d'aquest 

treball  és el  de donar a conèixer el  Palau de l’Almudaina per tal de valorar, 

conservar i estimar el nostre patrimoni, a través de l'educació. 

Finalment, aquest programa ofereix una darrera avantatja i és que gràcies 

a  la  seva  ubicació  veïnada  de  la  Seu,  i  el  seu  vigent  projecte  de  visites 

didàctiques que es duen a terme a la Catedral, completaria i milloraria l'oferta 

didàctica i cultural de la zona. 

Paraules clau
Visites didàctiques, Palau Reial, patrimoni, aprenentatge significatiu, quaderns 

didàctics.

3



Memòria de Treball de Final de Màster

Índex de continguts

Resum...................................................................................................................3
Paraules clau........................................................................................................3
1. Justificació del tema..........................................................................................5
2. Objectius del treball..........................................................................................6
3. Estat de la qüestió............................................................................................8

3.1. Perquè és important sortir de l'aula?.........................................................8
3.2. L'ús didàctic del patrimoni cultural...........................................................11
3.3. Arquitectura civil com a contingut global de les Ciències Socials...........14
3.4. Situació actual del Palau de l'Almudaina................................................16

4. Estudi de projectes didàctics similars.............................................................19
4.1. Palau Reial de Madrid.............................................................................20
4.2. La Alhambra Educa.................................................................................21
4.3. Palau de Cervelló, València.....................................................................22
4.4. Jerez Educa.............................................................................................24
4.5. Palma Educa...........................................................................................25

5. Proposta de Projecte Didàctic pel Palau de l'Almudaina: Descobreix 
l'Almudaina..........................................................................................................28

5.1. Justificació del projecte...........................................................................28
5.2. Nivell educatiu.........................................................................................30
5.3. Objectius didàctics...................................................................................31
5.4. Recursos..................................................................................................32
5.5. Proposta de visites guiades....................................................................35
5.6. Proposta de Material Didàctic: Els quaderns didàctics...........................48

5.6.1. Quadern del professor.....................................................................49
5.6.2. Quadern de l'alumne........................................................................50

6. Conclusions....................................................................................................50
7. Bibliografia......................................................................................................53

7.1. Referències bibliogràfiques.....................................................................53
7.2. Bibliografia consultada............................................................................55
7.3. Webgrafia................................................................................................57

Annexos..............................................................................................................60
Annex I: Projectes didàctics a altres palaus...................................................60
Annex II: Continguts curriculars treballats amb el projecte............................69
Annex III: Mostra del material didàctic del projecte........................................73

1. Quadern del professor............................................................................73
2. Quadern de l'alumne....................................................................................118

4



Memòria de Treball de Final de Màster

1. Justificació del tema

El Palau de l'Almudaina és un dels monuments emblemàtics de la ciutat 

de Palma, i juntament amb la Catedral conformen una de les visites obligades 

tant per turistes com per residents, per tal d'entendre el passat de la nostra 

ciutat. Això es deu per una banda al seu emplaçament privilegiat a la façana 

marítima de la ciutat configurant i condicionant el perfil de la mateixa, i d'altra 

banda, és on trobem alguns dels millors exemples de l'art gòtic mallorquí. 

Tot  i  aquesta importància,  el  Palau de l'Almudaina no compta amb un 

gabinet didàctic que pugui oferir una vista adaptada als continguts i demandes 

dels centres escolars, i al cas de les Ciències Socials, promet ser una de les 

visites estrella per l'alumnat de Secundària, ja que es poden treballar no només 

la part artística de l'edifici, sinó també tota la part històrica i social de l’època,  

teixint visualment la història del Regne de Mallorca i de la ciutat de Palma a 

partir de les seves parets. D'altra banda aquest Palau, com la resta de palaus 

reials, forma part de Patrimoni Nacional que és l’organisme que el gestiona, 

però  que  actualment  no  potencia  el  vessant  pedagògic  i  didàctic  d'aquests 

edificis.  Actualment  al  Palau  de  l'Almudaina  no  existeix  cap  gabinet 

específicament  didàctic  per  crear  aquestes  visites  ni  materials  específics.  A 

l'únic lloc que sí que hem trobat una proposta didàctica específica pels escolars 

és al Palau Reial de Madrid on es realitzen dos itineraris teatralitzats, un per 

primària i un altre per secundària.

Actualment s’estan finalitzant les obres de rehabilitació i restauració del 

Palau i  Pati  de la Senyora Regina, fins al  moment utilitzades per Capitania 

General de les Balears i per oficines de Patrimoni Nacional. Aquest moment 

d'impàs seria idoni per plantejar aquest projecte didàctic perquè s’obriran fins a 

un total de set espais nous al públic i per tant l’afluència de públic es preveu 

incrementarà. Així doncs, s’incorporaria aquest servei pensat i enfocat cap a la 
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comunitat  educativa,  s’ampliaria  l'oferta  pedagògica  del  palau  i  d'aquesta 

manera s'augmentaria el nombre de visitants, sobretot escolars, i serveis que 

s’ofereixen actualment al Palau. 

2. Objectius del treball

De cada vegada més la relació entre l'educació i els museus, entenent 

museus com a la paraula que engloba a tots els equipaments historicoartístics, 

és més habitual i generalitzat per tothom. La funció educadora d'aquests llocs 

és un dels pilars fonamentals perquè es doni la connexió entre la cultura i la  

societat i que el museu es pugui obrir cap al seu públic (Valdés, 1999). Però no 

només  els  museus  es  fan  ressò  d'aquesta  connexió,  sinó  que  dins  del 

currículum educatiu es contempla l'estudi del patrimoni com un de les finalitats 

del currículum de l'Educació Secundària Obligatòria establert a les Illes Balears 
1, però també forma part dels objectius marcats durant aquesta etapa educativa 

a  la  Llei  estatal  2.  Amb aquestes  premisses però  no basta  amb explicar  el 

patrimoni a les aules, sinó que per dur-ho a terme necessàriament s'ha de sortir 

de l'aula per poder visitar i apreciar aquests llocs patrimonials per tal d'aprendre 

in situ. Per aquest motiu proposam la creació d'un projecte didàctic pel Palau 

1 Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears. BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008.
“Article 3: Finalitats

e) Fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir  
al  coneixement  i  la  valoració  del  patrimoni  lingüístic,  històric,  artístic,  cultural  i  
ambiental.”

2 LEY ORGÁNICA 2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE número  106  de  4/5/2006,  
páginas 17158 a 17207). Recuperat  de:  http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf
“Artículo 22. 

2.  La  finalidad  de  la  educación  secundaria  obligatoria  consiste  en  lograr  que  los  
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en  
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;

Artículo 23. Objetivos. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y  
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural”.
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de l'Almudaina per tal d'assolir una sèrie d'objectius.

El primer que volem aconseguir amb aquest projecte és difondre aquest  

patrimoni,  donar-lo  a  conèixer  no  només  als  professors  sinó  sobretot  als 

estudiants, ja que representen als futurs ciutadans de la nostra societat i als 

futurs consumidors de cultura. Això es vol dur a terme a partir de la creació i 

disseny d'una sèrie de visites guiades al Palau que es complementaran amb 

unes activitats que contemplin tant aspectes arquitectònics, artístics, culturals, 

socials, polítics, històrics, matemàtics, etc. D'aquesta manera aconseguirem un 

projecte  global  i  transversal  a  totes  les  àrees  que  es  contemplen  dins  les 

Ciències Socials. 

D'altra banda també vol contribuir en la valoració del nostre patrimoni, a 

través  del  seu  coneixement  per  poder-lo  respectar  i  conservar  per  les 

generacions  futures.  El  Palau  de  l'Almudaina  és  un  magnífic  exemple  de 

l'evolució històrica de la nostra ciutat i societat, i mitjançant el seu estudi al llarg  

de  tot  el  procés  escolar,  ajudaríem  a  construir  una  identitat  ciutadana 

responsable cap al seu patrimoni. Per tal de dur a terme aquest objectiu els 

alumnes han de conèixer i estar en contacte amb aquest patrimoni, per això 

pretenem que a través de les seves diferents fases constructives, reformes, 

ampliacions  i  personatges  que  l'habitaren,  reconstruir  la  societat,  costums, 

política, economia, etc. de l'època. 

Un tercer  objectiu  seria  la  necessitat  d'introduir  un  component  lúdic  al 

projecte, per tal de presentar els continguts i activitats als alumnes de manera 

més atractiva i engrescadora. Això ajudaria a desmitificar l'assignatura de les 

Ciències  Socials  com  una  matèria  memorística  i  avorrida,  per  la  d'una 

assignatura  que  ens  parla  del  nostre  passat  per  tal  de  poder  entendre  el 

present  d'una  manera  dinàmica  i  engrescadora.  Aquesta  part  es  veu 

exemplificada amb el disseny de les visites i activitats complementàries, que 

cerquen  connectar  sempre  amb coneixements  previs  de  l'alumne i  tenir  un 
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tractament  transversal  dels  continguts,  fomentant  l'esperit  reflexiu  i  crític, 

mitjançant metodologies participatives i actives. 

3. Estat de la qüestió

3.1. Perquè és important sortir de l'aula?

Actualment les tendències metodològiques de l'ensenyament aposten per 

abandonar la tradició estrictament memorística dels continguts i centrar-se en 

l'ensenyament  a  partir  del  descobriment,  on  l'alumne  no  només  sigui  el 

protagonista  del  seu  aprenentatge  sinó  que  també  pugui  obtenir  les  eines 

necessàries per poder analitzar la seva realitat (Hernández, 1999). L'educació 

per tant, es pot produir a través de canals diferents i molt més directes amb la 

realitat,  que  no   únicament  amb  el  llibre  de  text,  i  en  conseqüència  es 

començaran a cercar aquestes noves alternatives fora de l'aula.  No obstant 

això  sortir  de  l'aula  no  sempre  implica  un  aprenentatge  de  continguts 

curriculars, ja que existeixen dos tipus de sortides de l'aula molt diferenciades 

pels  seus  objectius.  La  primera  seria  l'excursió  lúdica,  que  és  aquella  que 

serveix d'esbarjo pels alumnes al medi natural. Però d'altra banda es troba la 

que  a  nosaltres  ens  interessa,  que  és  visita  cultural  o  didàctica,  i  que  es 

defineix  per  perseguir  un  aprenentatge  de  coneixements  i  continguts 

relacionats  amb alguna assignatura  del  currículum oficial.  Aquestes sortides 

didàctiques sorgeixen arran de les demandes, per part del professorat, de llocs 

on poder dur a terme aquest aprenentatge alternatiu a l'aula, i  els museus i 

centres culturals en conseqüència començaran a oferir activitats adaptades als 

continguts curriculars de l'aula però a un context nou. 

Pel  que  fa  al  cas  concret  de  les  Ciències  Socials,  aquestes  sortides 

ofereixen  un  ampli  ventall  de  recursos  diversos  i  alternatius  per  tal  de 

complementar les classes tradicionals a dins l'aula. Recentment la didàctica del 
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patrimoni  està  agafant  força  com a bona opció  de  sortida  didàctica  perquè 

permet treballar molts dels continguts de l'assignatura a una mateixa sortida. 

Aquesta  educació  patrimonial  fa  possible  que  mitjançant  la  didàctica  sobre 

continguts conceptuals específics marcats pel currículum, es pugui formar al 

receptor en coneixements de com eren les èpoques i societats de l'època del 

monument. Una vegada es coneix aquest patrimoni, és molt més fàcil valorar i 

estimar aquests béns i finalment, per tancar el cercle afavoreix la consciència 

de  la  seva conservació.  En definitiva  aquest  tipus  d'educació,  mitjançant  la 

contemplació, valoració i estudi del patrimoni, que es dóna fora de l'aula però 

dins d'un context patrimonial, contribueix a la formació durant tota la vida de les 

persones  i  en  darrera  instància  formar  als  estudiants  en  ciutadans  crítics  i 

participatius de la  societat  a  la  qual  pertanyen.  Autors  com Zabala i  Roura 

(2006) 3, defensen que l'educació patrimonial és una didàctica específica en si 

mateixa,  ja  que  cada  objecte  o  bé  patrimonial  a  part  del  coneixement  i  la 

informació que desprèn per ell mateix, són béns que permeten que el procés 

d'ensenyament  i  aprenentatge es completi  i  es vegi  estimulat  a  partir  de la 

participació activa al desenvolupament de les competències cognitives. Per tant 

podem  dir  que  la  didàctica  patrimonial  aplicada  a  l'educació  ajuda  a 

comprendre millor els missatges conceptuals de les Ciències Socials, quan es 

realitza in situ. 

Paral·lelament  amb  les  noves  reformes  educatives  es  valora  de  cada 

vegada més l'educació patrimonial  dins dels continguts curriculars.  Des dels 

inicis de la LOGSE que tenia un enfocament molt més actitudinal, actualment 

amb la LOE, aquesta concepció del patrimoni dins del currículum ha assolit una 

dimensió més conceptual i procedimental, i per tant el patrimoni es considera 

com  un  bé  en  lloc  de  com  un  valor,  i  com  a  tal  és  necessari  conèixer, 

3 Zabala,  M.  E.  i  Roura  G.  I.  (2006).  Reflexiones  teóricas  sobre  patrimonio,  educación  y 
museos. Dins:  Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 11, 233-261. Mérida-
Venezuela. ISSN 1316-9505.
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comprendre i tenir-ne cura d'ell (Estepa, 2001). El que realment és important i 

crucial de la LOE pel que fa al patrimoni, és que es potencia constantment el 

seu vessant  humà,  ja  que és  el  mateix  individu que en som propietaris,  el  

cuidem, valorem, respectem, i sobretot hem de vetllar per transmetre-ho a les 

futures generacions. D’aquesta manera és com s'estableix la relació entre els 

docents i els equipaments culturals o museus, on l'aprenentatge i comunicació 

serà mutu al moment de plantejar les primeres propostes pedagògiques per tal 

de  satisfer  la  demanda  escolar  i  d'altra  per  tal  de  difondre  i  comunicar-se 

correctament amb el públic. 

Aquesta relació que el museu estableix amb la societat fa que deixi de ser 

un lloc només per a la minoria d'erudits i  comença a ser accessible per un 

públic cada vegada més ampli (Valdés, 1999). Una de les funcions que té l'art  

és la comunicació, ja que comunica creences, valors, idees, costums, etc., però 

l'art no comunica per si sol, necessiten ésser descodificats amb un llenguatge 

accessible i assequible per la societat. Segons l'organisme internacional de la 

UNESCO, “el  patrimoni és el  llegat que rebem del passat, allò que vivim al 

present i el que transmetem a les futures generacions” 4, i amb aquesta mateixa 

premissa  els  darrers  anys  s'han produït  molts  esforços  per  tal  de  valorar  i 

adequar  el  patrimoni  cap  a  la  societat.  Aquests  béns  patrimonials  es 

converteixen també, en recursos al servei de l'escola, de l'educació i al servei 

de l'oci cultural (Prats, 2001). D'aquesta manera com assenyala Joaquim Prats 

(2001) les raons més importants per les quals dur a terme un bon ús social i 

educatiu  dels  equipaments patrimonials  serien el  creixement del  sentiment  i 

sensibilitat  cap  al  patrimoni  com  la  manera  de  conversar  el  nostre  llegat 

patrimonial, democratitzar l'accés de la cultural per tota la societat i finalment 

com  una  manera  de  veure  incrementat  de  manera  notable  el  nombre  de 

4 Declaración de méxico sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre las políticas 
culturales.  México  D.F.,  26  de  julio  -  6  de  agosto  de  1982.  Recuperat  de:  
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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visitants als museus gràcies a l'accessibilitat dels seus continguts. 

D'altra banda no està de més recordar que un dels públics més preuats 

pels gestors patrimonials són els escolars, ja que són el públic potencial més 

important pel nombre de visitants que mou 5, i és la raó principal per la qual es 

justifica  i  financen  les  inversions  dels  serveis  didàctics  dels  equipaments 

culturals.  D'aquesta  manera  juntament  amb  les  funcions  tradicionals  dels 

museus o equipaments culturals de conservació, investigació i exhibició, s'hi 

suma  la  de  l'educació  o  difusió  d'aquest  patrimoni,  i  serà  doncs  quan  es 

produirà  el  canvi  de  concepció  museística,  de  la  tradicional  a  una  més 

inclusiva,  i  es  començaran  a  crear  departaments  específics  per  gestionar 

aquest servei. 

3.2. L'ús didàctic del patrimoni cultural

Als museus generalment predomina la museografia conservadora, que no 

ha canviat  el  seu discurs  museístic  durant  anys ni  tampoc s'ha adaptat  en 

funció dels  seus visitants,  interessos,  inquietuds.  A aquests llocs encara se 

segueix amb un pensament en què el fet de divulgar el patrimoni es considera 

vulgaritzar  el  seu  contingut,  i  si  es  fa,  se  sol  fer  des  d'una  òptica 

condescendent, ja que l'erudit s'ha de rebaixar a explicar els conceptes a la 

resta de mortals (Santacana, 2006). Però està comprovat que perquè realment 

es dugi a terme un aprenentatge significatiu i de qualitat, la metodologia ha de 

ser activa i participativa, on l'alumne no només contempli el patrimoni, sinó que 

pugui  ser  el  protagonista  del  procés  d'aprenentatge,  és  a  dir,  ha  de  ser 

conscient de la construcció dels seus coneixements donant-li sentit i significat a 

allò  què  veu  en  relació  amb  els  continguts.  Com  assenyala  Francisca 

Hernández al llibre Manual de museología (1999:  277), les visites tradicionals 
5 Segons Joaquim Prats a l'article de 2003, Valorar el patrimonio histórico desde la educación:  
factores para una mejor utilización de los bienes patrimoniales, assenyala que els alumnes de 
les escoles i instituts, als darrers deu anys, han suposat el 52% dels visitants dels museus o  
jaciments musealitzats de temàtica arqueològica i històrica. 
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als equipaments culturals es reduïen a una simple explicació de continguts per 

part  del  professional  del  museu,  a  manera  d'exposició  unidireccional. 

Actualment les visites contemplen una seqüència més participativa i activa per 

part dels alumnes, ja que inclouen activitats per realitzar abans i després de la 

visita i que estan estretament lligades amb els continguts que es tractaran a la 

sortida  didàctica.  D'aquesta  manera  els  alumnes  poden  tenir  una  actitud 

dialogant  durant  la  visita,  ja  que  són  conceptes  amb  els  quals  estan 

familiaritzats i per altra, tenir una disposició activa i engrescadora al moment de 

realitzar l'activitat.

El patrimoni cultural podria actuar de nexe vivent dels continguts de les 

Ciències  Socials,  ja  que  inclou  tots  els  elements  materials  i  immaterials 

d'aquesta disciplina, representant el  seu llegat, identitat i  valors; ens permet 

comprendre  el  nostre  passat  i  sobretot  ens  ajuda  a  crear  una  consciència 

històrica.  Per  tant  a  partir  de  la  didàctica  del  patrimoni  es  podrien  generar 

seqüències  bàsiques  d'activitats  entorn  de  problemàtiques  d'organització 

econòmica, política, social o cultural, on es podria comparar el present amb el 

passat (Estepa, 2001). En definitiva com assenyalen González i Pagès (2005) 

tant  el  patrimoni  com el  medi  on es troba,  afavoreixen la  construcció  de la 

consciència  històrica,  la  formació  d'un  pensament  social  crític  i  un 

desenvolupament d'una consciència social democràtica que permet a l'alumne 

comprendre millor el passat que l'envolta, valorar la complexitat del present i 

participar activament en la construcció del futur personal i social. D'altra banda 

aquesta  educació  patrimonial,  a  la  vegada  que  serviria  de  nexe  entre  els 

conceptes  que  s'expliquen  i  s'estableixen  relacions  causals,  es  podrien 

comprendre millor els conceptes abstractes però bàsics per la matèria de les 

Ciències Socials com són unitat / diversitat, identitat / alteritat, unicausalitat /  

multicausalitat i l'evolució temporal a partir dels canvis / permanències que hi 

trobem. (Cuenca, 2014)

Seguint amb aquests arguments ens trobem que la majoria dels docents i 
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professorat veuen aquesta utilitat i conveniència d'utilitzar el patrimoni com a 

part  del  currículum,  de fet  veurien amb bons ulls  la  seva incorporació  a la 

pràctica de les Ciències Socials, però encara són minoritàries les experiències 

que tracten aquest tema (Estepa, 2001). Els professionals de la docència es 

troben amb la manca de formació patrimonial a la seva carrera, per tant no es 

troben amb els coneixements necessaris per a poder aplicar-ho a les seves 

classes. Per tant com suggereix Estepa (2001) al seu article, la didàctica del 

patrimoni  hauria  d'estar  integrada  dins  del  currículum  oficial,  no  com  una 

excusa per  sortir  de  l'aula  ni  per  fer  més  amenes les  classes de Ciències 

Socials, sinó com a forma de comprendre millor la realitat social. Una vegada 

aconseguida aquesta integració dels continguts patrimonials al currículum es 

facilitaria una major comprensió de les societats històriques i del present per 

part  de  l'alumnat,  que  moltes  vegades  veu  els  continguts  de  les  Ciències 

Socials  massa  llunyans  i  desconnectats  de  la  seva  realitat.  Gràcies  a  la 

didàctica  del  patrimoni  podríem  aconseguir  una  de  les  grans  metes  de 

l'educació actual, formar ciutadans, crítics, reflexius, actius i participatius. 

Una vegada el patrimoni cultural sigui un element més dins del currículum 

i quotidianitat de les nostres aules encara ens trobaríem amb algunes carències 

derivades i produïdes pels equipaments culturals o patrimonials. Algunes de les 

que  Joaquim  Prats  assenyala  al  seu  article  Valorar  el  patrimonio  histórico  

desde  la  educación:  factores  para  una  mejor  utilización  de  los  bienes  

patrimoniales,  (2003)  serien:  la  falta  de  sales  d'interpretació,  la  manca  de 

materials didàctics de qualitat que estiguin en completa connexió amb el procés 

educatiu  i  curricular de les diferents etapes escolars,  però sobretot  per una 

clara  voluntat  de  què  des  del  museu  es  dugui  a  terme  un  plantejament 

museogràfic pensant amb els visitants  i  no amb l'expert que ja comprèn el 

contingut. En definitiva perdre la por a obrir els museus al públic i sobretot als 

nins.
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3.3. Arquitectura civil com a contingut global de les Ciències  
Socials

Tradicionalment els palaus imperials o castells s'han treballat a les aules 

de secundària  com un contingut  exclusivament  de  la  Història  de l'Art.  Però 

aquests, evidentment necessiten una base històrica pel que fa a la periodització 

i  contextualització  de la  seva època,  però com assenyala Ignacio González 

(2014)  6, no exploten totes les seves potencialitats com a nexe del concepte 

d'història total. Aquest concepte d'història total és possible perquè els palaus 

imperials aporten a part dels evidents continguts artístics, mostres i evidències 

materials  que  ens  poden  servir  per  a  analitzar  moltes  dades  geogràfiques, 

històriques, socials, conceptuals, etc. que són propis de l'època no només en la 

qual van ser construïts, sinó també de la seva evolució històrica i pervivència 

fins al dia d'avui mitjançant relacions sincròniques.

Un altre punt a favor per desenvolupar aquesta didàctica de l'arquitectura 

civil és que no es perd el context de l'element patrimonial. Moltes vegades als 

museus  d'Història  els  alumnes  es  poden  sentir  desubicats  dels  fets  que 

s'expliquen perquè els  objectes o vestigis  d'aquella  època es troben a dins 

d'una vitrina amb simplement una cartel·la explicativa que es limita al nom i 

materials que està fet l'objecte. En aquest sentit es guanyaria un punt a favor 

molt important com és que els alumnes puguin valorar i contemplar in situ els 

elements  patrimonials.  D'aquesta  manera  és  molt  més  fàcil  treballar  els 

continguts de manera directa amb els alumnes i amb activitats d'ensenyament-

aprenentatge que fomentin l'esperit crític i reflexiu, fent referència als elements 

que han canviat amb els pas del temps, els que perviuen, els usos que tenien 

al seu origen, entre d'altres. 

Específicament aquest tipus de patrimoni, el palatí o civil, aporta una altra 
6González Gallego,  I.  (2014).  La recuperación de un olvidado concepto didáctico,  el  de los 
«núcleos de agregación» del conocimiento, a través de los palacios imperiales. Dins: Íber, 77, 
p. 5-6. 
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eina, com és el patrimoni documental del qual se’n deriva. Ja siguin documents 

de reforma, obra, restauració del mateix edifici, com aquells documents més 

antics que es produïren a l'edifici, com per exemple lleis o decrets vinculades 

amb els governants o personatges que residien als palaus, la manera de viure 

a la cort, costums, jerarquies socials, etc. Tots aquests documents ens ajuden 

també a poder reconstruir com va ser el nostre passat i entendre una mica més 

els continguts teòrics de la matèria.

El patrimoni arquitectònic civil, per tant, es pot treballar des de diferents 

perspectives  o  àrees  de  les  Ciències  Socials,  utilitzant  el  mateix  edifici  o 

element  patrimonial.  Una  d’elles  seria  el  seu  medi  natural  o  context  d’on 

s’ubica.  Els  palaus  poden  estar  erigits  a  un  lloc  estratègic,  poden  estar 

allunyats del bullici de la ciutat, actuar com a centre neuràlgic de la cort, com a 

centre que provoca després el creixement d’una ciutat al seu voltant, o com a 

segona residència del monarca. D’altra banda també poden ser explicats des 

de la perspectiva de la conceptualització o símbol del poder del monarca. Es 

poden  construir  aquests  edificis  com  a  emblema  del  seu  poder,  dinastia, 

representació  de  la  seva  grandesa  o  per  fer  perdurar  la  seva  memòria 

eternament, per tant el simbolisme que poden tenir les construccions imperials 

ens poden explicar moltes coses sobre la situació política i social del moment. 

També ens podrien servir per estudiar i treballar com era la vida durant l’època, 

com s’organitzaven les jerarquies socials i  com eren els seus costums. Una 

altra  possibilitat  seria  la  de  treballar  els  palaus  com  a  producte  dels 

personatges  i  protagonistes  que  l’han  impulsat,  habitat  o  reformat,  per 

reconstruir la història del moment, és a dir a partir dels seus protagonistes es 

pot  recrear  com  va  ser  l'època.  I  finalment,  però  no  menys  important, 

evidentment cada palau imperial és contenidor de les obres i patrimoni material 

que el monarca va promocionar per fer propaganda del seu poder o simbolitzar 

els gustos de l'època. Per tant també es poden treballar des de la perspectiva 

artística d'aquestes obres, però també de l’estil arquitectònic mateix del palau. 
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Per totes aquestes raons són per les quals Ignacio González al seu article 

(2014)  7,  defensa  que  els  palaus  s’haurien  de  treballar  mitjançant  la 

metodologia  de  nuclis  d’agregació,  que  consisteix  a  correlacionar  diferents 

conceptes de tal manera que una vegada que es té assimilat un concepte es 

van mostrant els nous coneixements. Els elements de la història de l’art, com 

per exemple el patrimoni arquitectònic, i en concret el Palau de l’Almudaina, si 

es treballen mitjançant aquesta metodologia, es podran convertir en l’eix central  

a partir del qual es desenvolupin la resta de conceptes i perspectives d’estudi 

-històrics, geogràfics, socials, econòmics, entre d’altres-, i així atorgar-li un nou 

valor i dimensió a la història de l'art. En definitiva s'ha de reivindicar el paper de 

la història de l'art perquè és la que ens donarà peu a explicar, però sobretot a 

visualitzar, els continguts globals del nostre patrimoni i ens obrirà les portes a 

tots els coneixements que s'hi desprenen.

3.4. Situació actual del Palau de l'Almudaina

Com  hem  pogut  analitzar  a  l’apartat  anterior,  l’arquitectura  civil,  i  en 

concret els palaus reials o imperials ens ajuden a treballar la història des d’una 

perspectiva total i per tant, si s’utilitza aquest element dins la didàctica de les 

Ciències Socials, podrem treballar tots els aspectes que l’engloben -geogràfics, 

històrics, socials, conceptuals i artístics-. El Palau de l’Almudaina podria complir 

amb aquesta funció de nexe entre totes les disciplines de les Ciències Socials, 

però  actualment  no  aprofita  ni  explota  aquesta  potencialitat.  Actualment  al 

Palau  de  l’Almudaina,  així  com  tots  els  béns  de  titularitat  de  l’Estat  i  de 

procedència de la Corona espanyola, es gestionen pel Consell d’Administració 

de  Patrimoni  Nacional,  i  tenen  com a  un  dels  objectius  principals  posar  a 

disposició dels ciutadans el  patrimoni  historicoartístic que es gestionen amb 

7 González Gallego, I. (2014). La recuperación de un olvidado concepto didáctico, el de los 
«núcleos de agregación» del conocimiento, a través de los palacios imperiales. Dins Íber, 77, p. 
5-6.
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una finalitat cultural, científica i docent  8. Segons el Pla d’Actuació previst pel 

2013 al 2016, una de les estratègies principals que es volen dur a terme és la 

de la divulgació dels seus fons “a través de la actividad museística, científica, 

educativa, cultural y de comunicación”  9. En realitat però, no ens trobem amb 

grans projectes o programes de difusió o acció cultural dels béns patrimonials 

enfocats específicament als grups escolars, si bé a alguns dels Reales Sitios, 

aquestes accions es limiten a la simple accessibilitat als llocs amb un servei 

d’audioguia i de visites segons demanda -com actualment passa al Palau de 

l’Almudaina-. 

El gran projecte estrella d’aquest Pla d’Actuacions és la creació del Museu 

de les Col·leccions Reials de Patrimoni Nacional, actualment acabant la seva 

construcció i amb previsió que dins l’any 2016 es comenci a gestionar i crear un 

projecte educatiu,  dirigit  a diferents nivells educatius, inclosa la formació del 

professorat,  i  també projectes per  famílies.  Per  tant  com veiem una de les 

metes a aconseguir pròximament per Patrimoni Nacional, és la de potenciar 

l’àmbit de l’educació dins dels elements patrimonials que actualment gestionen  
10.  El  Palau Reial  de  Madrid,  sí  que compta amb un projecte  específic  per 

dinamitzar les visites al palau pels centres escolars, el projecte  Descubre el  

Palacio. Aquí está la llave  11, contempla aquestes visites al palau de manera 
8 A la  Ley  23/1982,  de  16  de  junio,  reguladora  del  Patrimonio  Nacional.  Recuperat  de: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-15230-consolidado.pdf es recullen quins són 
aquests elements patrimonials de què disposa la Corona i  s’estipula amb quines finalitats i  
objectius.

9 Plan de Actuación Patrimoni Nacional 2013-2016 (Actualizado conforme a las competencias 
del  Real  Decreto  214/2014,  de  28  de  Marzo).  Recuperat  de: 
http://www.patrimonionacional.es/sites/default/files/plan-de-actuacion-actualizacion-2014.pdf

10 Plan de Actuación Patrimoni Nacional 2013-2016 (Actualizado conforme a las competencias 
del Real Decreto 214/2014, de 28 de Marzo). A la p. 43 es mencionen les accions en quant a 
Educació, s'estipula que: 

“La educación debe convertirse en estos próximos años en uno de los grandes pilares  
de la divulgación de Patrimonio Nacional, debiendo incrementar y diversificar la oferta  
educativa actualmente existente”.

11 Plana web:  http://www.undiaenpalacio.es/ Posteriorment analitzarem aquesta proposta amb 
més en profunditat.
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lúdica combinant les explicacions amb la teatralització d'escenes de la vida al 

palau, seguint amb els continguts curriculars i nivell de cada grup. 

Actualment  a  l’Almudaina  es  realitza  un  enviament  d’informació  als 

centres educatius informant de les visites escolars que s'ofereixen al Palau de 

manera  gratuïta,  prèvia  reserva  a la  plana web  12 o  a  la  taquilla.  Aquestes 

visites, tant les escolars com les de públic general, es fan prèvia reserva i les 

realitzen els guies propis del Palau, que fan també la funció d’assistents de 

sala. Des del mateix Palau també permeten que es realitzin visiten amb un guia 

extern, prèvia autorització a la taquilla. Pel que fa a les activitats culturals  i de 

difusió que s'hi  desenvolupen i  gestionen pel palau, durant els darrers anys 

s’han limitat als concerts que es realitzen a dins les instal·lacions del palau, 

concretament al Pati d'honor o del Rei, durant el mes de setembre. Finalment 

també existeix l’opció  de realitzar  activitats  culturals  a  dins del  recinte però 

gestionades per altres organitzacions que ho sol·licitin, com ara durant el mes 

de juny s’han duit a terme alguns concerts dins la programació del Corpus, que 

l’organitzava l’Ajuntament de Palma.

Una altra de les actuacions que preveu el Pla, és el de la conservació i 

manteniment  dels  Reales  Sitios,  d’entre  ells  contempla  les  obres  de 

reorganització dels espais que estaven utilitzant el Ministeri de Defensa -zona 

del Palau de la Reina-, per adequar-ho com a noves sales dins del recorregut 

turístic. Aquestes obres que acabaran a final de l'any 2015 o principis del 2016, 

permetran obrir  al  públic  un  total  de  set  nous espais  i  per  tant  es  podrien 

incloure al nou itinerari de visites, tant escolars com de públic general. Aquests 

espais inclouen part  del  Palau de la  Reina,  històricament part  ocupada per 

Comandància General de Balears i oficines de Patrimoni Nacional, i el Pati del  

Brollador  o  de la  Reina.  Per  tant  l'ús compartit  que té  actualment,  turístic  i 

militar,  continuarà,  ja  que  les  dependències  del  Ministeri  de  Defensa  es 

12 Pàgina web de Patrimoni Nacional: www.patrimonacional.es
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traslladarien a altres espais del palau.

A part  d'aquesta  documentació  generada  per  Patrimoni  Nacional,  s'ha 

realitzat  una  recerca  de  programes  educatius  externs  però  específics  per 

l’Almudaina, donat que a dins del palau no existeix un gabinet didàctic com a 

tal. El resultat és que tan sols des del programa Palma Educa  13 hem trobat 

alguna referència al palau. Aquest programa s'articula a través de la seva plana 

web on es recullen les activitats escolars i extraescolars enfocades a conèixer 

la ciutat amb activitats educatives formals i no formals. Dintre d’aquesta oferta 

s’ofereix un itinerari genèric pels edificis i monuments més destacats del gòtic 

mallorquí de la façana marítima,  Passejam per la ciutat que mira el mar, dins 

dels quals un dels edificis que s’explica és el Palau de l’Almudaina, però tan 

sols la seva part exterior, ja que no inclou la visita al seu interior.

4. Estudi de projectes didàctics similars

Una vegada establertes les línies metodològiques que volem seguir i les 

tradicions  bibliogràfiques  que  avalen  aquest  projecte,  al  present  apartat 

assenyalarem algunes experiències que es duen a terme actualment al nostre 

territori per tal de confirmar la viabilitat del projecte i els beneficis que podria 

aportar.  Aquesta  comparativa,  també  és  déu  per  la  manca  d'una  didàctica 

específica per  treballar  els  palaus.  Si  més no,  com comentàvem a l'apartat 

anterior,  està  consensuada  la  conveniència  de  la  utilització  del  patrimoni 

cultural dins la didàctica de les Ciències Socials, però encara no existeix una 

didàctica específica que plantegi com ha de ser aquesta relació. Tots els casos 

que presentam són exemples de diverses metodologies i  maneres de dur a 

terme aquesta connexió, i que a través de la seva pàgina web i els materials 

disponibles a la xarxa, mostren com es poden treballar de diferents visions i 

metodologies  un  element  patrimonial  com  són  els  palaus.  Seguint  doncs 

13 Pàgina web del portal: http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php
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aquests  exemples  inspiradors,  a  l'apartat  següent  plantejarem  la  nostra 

proposta didàctica per al Palau de l'Almudaina.

4.1. Palau Reial de Madrid

El primer programa que volem destacar és el del Palau Reial de Madrid, i 

l'explicam en primer lloc, no tant per la seva qualitat, ja que com veurem altres 

experiències són molt més completes que aquesta, sinó perquè, com el Palau 

de l'Almudaina, també forma part de la gestió per part de Patrimoni Nacional 14. 

Des d'aquest organisme han creat una proposta educativa i dinamitzadora de 

les  visites  escolars  al  Palau  Reial  de  Madrid  (veure  il·lustració  1).  És  un 

programa  que  fomenta  de  manera  lúdica  i  educativa  el  coneixement  de  la 

història  d'Espanya  als  estudiants  d'Educació  Primària  i  Secundària  a  partir 

d'una  visita  teatralitzada  al  Palau  Reial.  El  projecte  didàctic  s'anomena 

Descubre el palacio: Aquí está la llave 15 i consisteix en dos itineraris de visites 

segons el nivell educatiu, un destinat a Primària i l'altra a Secundària. Aquests 

recorreguts  els  realitza  per  una  educadora  que  es  caracteritza  com  un 

personatge  del  segle  XVIII,  fent  que  els  alumnes  participin  en  algunes 

escenificacions per tal d'aprendre i gaudir del patrimoni del palau. 

Els  dos recorreguts  que es  plantegen responen als  continguts  que es 

treballen  a  cada  un  dels  dos  nivells  educatius.  Un  día  en  palacio,  pretén 

ensenyar als alumnes d'Educació Primària com era la vida quotidiana al palau, i 

Pompa y ceremonia en palacio, destinat pels alumnes d'Educació Secundària, 

combina  també  aspectes  dels  actes  públics,  de  la  riquesa  artística  i  del 

simbolisme del  palau. Les dues guies didàctiques es poden descarregar en 

14 D'aquesta manera s'analitzen primer quines són les línies metodològiques i pedagògiques 
que segueix l'organisme que gestiona també el Palau de l'Almudaina, per tal de poder adaptar 
la proposta no només a les característiques del Palau i de la realitat educativa de l'illa, sinó 
també a les de l'organisme que ho gestiona. 

15 Plana web del projecte: http://www.undiaenpalacio.es/
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format  pdf  des  de  la  mateixa  plana  web,  on  es  troben  unes  orientacions 

didàctiques  pel  professorat,  la  seqüència  de  la  visita  i  activitats  que  es 

realitzaran  a  cada  itinerari  i  finalment  una  proposta  d'activitats  prèvies  i 

posteriors a la vista per treballar a l'aula.

Segons les dades extretes de la Memòria d'activitats del 2013  16, durant 

l'any 2013, es va dur a terme aquest projecte durant els mesos de febrer a juny, 

amb  la  participació  d'un  total  de  1.445  alumnes  de  28  centres  educatius 

diferents, per tant aquesta afluència de públic es podria ampliar a la real del 

Palau de l'Almudaina 17.

4.2. La Alhambra Educa

El cas del programa La Alhambra Educa 18 és un dels més complets que 

hem trobat, ja que els quaderns didàctics i les propostes de visites relacionades 

que es proposen, no només contemplen diferents nivells educatius, sinó que 

també tenen en compte el concepte global dels continguts que es treballen a 

partir del patrimoni conservat a l'Alhambra. A aquest projecte es treballen tots 

els aspectes socials, econòmics, polítics, culturals, artístics, geogràfics de les 

Ciències  Socials  exemplificats  amb  el  cas  de  l'Alhambra  i  els  Palaus  del 

Generalife  (veure il·lustració  2).  Aquests materials  els edita  i  crea el  mateix 

Patronat  de  l'Alhambra  i  el  Generalife  amb  la  col·laboració  de  la  Junta 

d'Andalusia. Aquest material pretén posar en relació el palau, com a patrimoni 

cultural, històric i artístic, amb la comunitat educativa, oferint visites i recursos 

didàctics per tal de treballar diferents aspectes del monument i per diferents 

16 Memoria  de  Actividades  2013.  Madrid:  Patrimonio  Nacional.  Recuperat  de: 
http://www.patrimonionacional.es/sites/default/files/memoria2013.pdf 

17 Segons les dades extretes de la Memòria d'activitats del 2013, darrera memòria publicada i  
disponible, el nombre de visitants al Palau de l'Almudaina és de 83.636 persones. 

18 Plana  web  del  projecte:  http://www.alhambra-patronato.es/index.php/La-Alhambra-
Educa/1162/0/
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edats i que es poden consultar a la plana web del patronat (veure il·lustració 3). 

S'ofereix per una part uns quaderns didàctics per complementar les visites 

al monument, amb activitats prèvies i posteriors a la visita (veure il·lustració 5), 

però també ofereixen materials per tal  de treballar  l'educació patrimonial  en 

conjunt, no només pel monument en si sinó que també el posa en relació amb 

aspectes de la  vida  quotidiana,  de la  importància  de  l'aigua per  la  societat 

islàmica, aspectes en contacte amb la naturalesa, entre altres 19. Cada un dels 

recorreguts es centra en un aspecte diferent del monument. A més aquestes 

propostes educatives contemplen tots els nivells escolars, des de l'Educació 

Infantil  fins a la Universitat,  contemplant pràctiques d'alumnes al  monument, 

així com per la gent gran i famílies. 

A  part  d'aquests  recursos  didàctics  que  complementen  la  visita  i 

recorregut  pel  monument  també  ofereixen  una  sèrie  de  jocs,  recursos 

interactius i dinàmiques virtuals a través del seu portal web per tal de treballar  

on-line alguns aspectes (veure il·lustració 4).

4.3. Palau de Cervelló, València

Dins dels monuments i  museus amb els quals compta la comunitat  de 

València, des de la seva plana web  20,  a part de donar informació d'horaris i 

activitats culturals que es poden fer, tenen un apartat específicament dedicat a 

l'àrea  de difusió  i  didàctica.  D'entre  tota  l'oferta  de  visites,  tallers,  activitats 

19 A continuació reproduïm el llistat de materials i visites que s'ofereixen: 
• La ciudad de la Alhambra: un recorrido para los más pequeños
• Érase una vez la Alhambra: palacios, arquitectura y forma de vida
• La Naturaleza en la Alhambra: un recorrido por el Generalife
• La Alhambra ciudad fortaleza: descubriendo los espacios defensivos
• La luz los colores y las formas…aprendemos a ver la Alhambra
• El museo de la Alhambra, un acercamiento a la vida cotidiana
• El agua en la Alhambra: un baño de sensaciones
• La Alhambra cristiana: una nueva mirada al monumento

20 Plana web del projecte: http://www.museosymonumentosvalencia.com/
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culturals que proposen, destacam el projecte didàctic del Palau de Cervelló. 

Aquesta  proposta  es  troba dins  de l'ampli  ventall  de  projectes  per  treballar 

durant les sortides didàctiques al monument, i específicament el projecte del  

palau es destina per alumnes d'Educació Infantil fins a Batxiller. Es proposen 

diferents activitats per realitzar al mateix palau, segons el temps disponible i la  

profunditat de continguts que es vulgui fer 21:

• Activitat guiada, d'una hora aproximadament de duració:

1. València  política  a  la  Restauració:  Visita  que  es  centra  al 

moment  posterior  a  l'ocupació  francesa.  Es  projecta  un 

audiovisual teatralitzat dels esdeveniments més importants de 

l'època, juntament amb la visita de les exposicions permanents i 

estances de Palau (veure il·lustració 6).

• Activitat taller, amb un taller final i d'una hora i mitja de duració:

1. El tresor de la memòria: Visita a l'exposició sobre els fons de 

l'arxiu històric municipal i mitjançant preguntes i observació. 

2. El  sentit  de  conservar  i  restaurar:  donar  a  conèixer  la 

importància de conservar i restaurar el nostre patrimoni com a 

testimoni del nostre passat (veure il·lustració 7). 

• Visita exprés, de caràcter general i de 40 minuts de duració:

1. El Palau dels Reis: és aquella que centren tan sols a una part 

de la història del palau, en el seu cas dels personatges il·lustres 

que han residit al palau i només es visita la Planta Noble del  

palau.

2. Les Residències reials: aquesta visita comença per les restes 

21 Per veure l'ampli programa d'activitats i itineraris veure el catàleg d'activitats disponible a la  
web  en  format  pdf:  http://www.museosymonumentosvalencia.com/wp-
content/uploads/2013/03/Cat%C3%A1logo-did%C3%A1ctico-Cervell%C3%B3-2014-15.pdf
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arqueològiques del palau i els voltants del mateix fins que es 

visita el Palau i les seves exposicions permanents. Combina la 

visita  del  palau  en  si  amb  els  seus  personatges,  amb  els 

conceptes de recuperació econòmica després de la guerra de 

Secessió, fabricació de seda i ceràmica. 

3. Documents  de  la  València  gòtica:  a  través  de  la  visita  de 

l'exposició de l'arxiu històric municipal, s'explicarà la importància 

del  Llibre dels Furs o el  Llibre del Consolat de Mar, per tal de 

comprendre com era la realitat històrica d'aquella època.

Trobam  interessant  aquesta  proposta  pel  seu  ventall  de  possibilitats 

sobre el mateix patrimoni. Malgrat tot trobam a faltar material didàctic específic 

per tal de poder treballar aquests conceptes a l'aula prèvia i posteriorment, i/o 

activitats per realitzar durant la visita. Si bé alguns dels itineraris contemplen un 

taller  al  final  de  la  visita,  d'altres  no  i  per  tant  queden  molt  mancats  de 

l'experimentació i part pràctica dels continguts explicats. 

4.4. Jerez Educa

Aquest projecte que presentam a continuació ens pareix interessant, ja 

que pel seu format podria ser similar al que ja tenim a la ciutat de Palma, amb 

Palma  Educa.  Es  tracta  d'un  projecte  educatiu  22 on  s'inclouen  totes  les 

activitats que s'ofereixen relacionades amb la ciutat, i amb una àmplia oferta 

temàtica. Cada any renoven l'oferta i ho publiquen a la pàgina web en format 

pdf per tal que es pugui consultar de manera directa les activitats proposades 

pel  curs (veure il·lustració  8).  Com deim aquesta àmplia  oferta  d'activitats  i 

temàtica  respon  a  l'adequació  a  tots  els  nivells  educatius,  oferint  així 

alternatives per totes les edats, i d'altra banda per totes les matèries, i tenen 

22 Plana web on es pot descarregat el programa d'activats per el curs 2014 -2015: 
http://www.jerez.es/webs_municipales/educacion/oferta_educativa/
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com a punt en comú l'objectiu de conèixer la ciutat de Jerez, el seu patrimoni, 

tradicions,  empreses,  associacions  i  col·lectius  que  es  relacionen  amb  la 

societat. 

De  tota  l'oferta  que  hem  trobat  a  aquest  projecte,  volem  destacar  la 

referida a l'Alcàsser 23 que és la que per temàtica es podria relacionar amb el 

tema  que  ens  ocupa.  Per  aquesta  activitat  existeixen  guies  didàctiques 

adaptades  tant  per  Educació  Primària  com  per  Secundària,  que  estan  a 

disposició del professorat a la plana web. El cas d'aquestes guies a part d'oferir  

una visió lúdica i dinamitzada de la visita de l'Alcàsser, pot actuar com a una 

unitat  didàctica  per  ella  tota  sola,  ja  que  ofereix  molta  informació  històrica 

adaptada  al  vocabulari  i  nivell  dels  alumnes,  i  per  tant  fa  possible  que  es 

pogués treballar de manera autònoma. D'altra banda tot i no oferir un quadern 

específic pel professor i  un altre per l'alumne el mateix de l'alumne és molt  

complet  i  serveix com deim de guia per fer la visita  amb tota la informació 

relativa  al  palau  i  una  sèrie  d'activitats  de  tot  tipus  pels  alumnes  (veure 

il·lustració 9). 

4.5. Palma Educa

El darrer cas que ens ocupa és el de la nostra ciutat. Des de l'ajuntament  

de Palma existeix un portal educatiu, Palma Educa (veure il·lustració 10), que 

ofereix un programa d'activitats escolars i extraescolars on es pot consultar no 

només les diferents sortides i opcions que hi ha sinó que també directament es 

pot reservar i inclús descarregar material didàctic per tal de treballar a l'aula. En 

general aquestes activitats estan encaminades en l'estudi i coneixement de la 

ciutat  de  Palma,  però  també  s'inclouen  activitats  educatives  formals  i  no 

formals,  adreçades  no  només  als  escolars  i  professors  sinó  també  a  la 

ciutadania en general. 

23 Lloc web on es poden descarregar els quaderns didàctics: www.jerez.es/guiasalcazar
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Dins les opcions que es recullen dins l'apartat de patrimoni i història, en 

destaquem tres per tenir relació amb la tipologia de projecte que volem crear. 

4.5.1. Passejam per la ciutat que mira al mar 24

Amb aquesta  activitat  es  realitza  una  vista  genèrica  per  l'exterior  dels 

monuments de la façana marítima de la ciutat de Palma, mostrant els exemples 

més emblemàtics del gòtic mallorquí. La pega d'aquesta visita destinada als 

escolars és que no inclou cap visita a l'interior dels monuments, i se centra tan 

sols a donar una mostra de com va ser la ciutat al segle XV a partir de l'exterior  

dels seus monuments. Es passeja per l'exterior de la Seu, la casa de l’Almoina, 

l’Almudaina, el palau Episcopal, l’oratori de Sant Pau, s’Hort del Rei, la porta de 

la Gabella de la Sal, la Llotja, la capella de Sant Elm, el Consolat de Mar, la 

porta Vella del Moll i la plaça de les Drassanes. 

Aquesta activitat  consta però de material  didàctic per treballar amb els 

alumnes durant la visita (veure il·lustració 12), on per una banda s’ofereix un 

poc d'informació sobre els monuments que es contemplen com també algunes 

activitats relacionades. Pel que fa al quadern pel professor, que es presenta 

com una guia didàctica estipulant els objectius, continguts, metodologia, etc. 

(veure il·lustració 11), atorga un poc més d'informació històrica sobre cada lloc, 

i sobretot una selecció de textos que parlen de com eren aquests monuments 

per tal de treballar abans o després de la visita. 

4.5.2. Vine al Castell de Bellver 25

Aquesta  proposta  didàctica  és  una  visita  dinamitzada  per  les 

24 Plana  web  on  s'explica  en  què  consisteix  l'activitat  i  es  pot  descarregar  el  material:  
http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?
modulo=actividades&accion=actividad&id=125&option=none

25 Plana  web  on  s'explica  l'activitat  i  es  pot  descarregar  el  material: 
http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?
modulo=actividades&accion=actividad&id=131&option=none
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dependències del Castell de Bellver, per tal que els alumnes coneguin com és 

aquest edifici, però també com era l'època passada que s'explica, els reis, els 

personatges més rellevants que tingueren relació amb el castell, les tradicions. 

Això es fa possible durant el recorregut dins del Museu d'Història de la Ciutat 

que trobam al castell. 

El  material  que  proposen  consta  per  una  part  de  les  orientacions  pel 

professorat,  que consta d'una guia didàctica pel professorat que té de dues 

parts, una referida a la visita i de caràcter pràctic, on es detalla el programa de 

la visita, les activitats que es realitzaran i una altra amb algunes orientacions de 

com treballar aquest material a l'aula o al centre (veure il·lustració 13), i l'altra 

unes explicacions complementàries i documents alternatius per tal de poder fer 

les adaptacions adients per cada grup. Pel  que fa al  quadern de treball  de 

l'alumnat, es compon d'una sèrie d'informacions adaptades al nivell educatiu i 

una  sèrie  d'activitats  per  anar  realitzant  durant  la  visita  al  castell  (veure 

il·lustració 14).

4.5.3. Història contada Història creada. Taller històric teatral

Proposta de visita al castell de Bellver amb una activitat teatralitzada, que 

podria ser similar a la que es fa ja al Palau Reial de Madrid. En aquest cas és 

una  proposta  conjunta  d'una  empresa  de  serveis  culturals,  InArt  i  de  la 

companyia teatral Té a tres, que han creat un taller històric teatral. Cada any 

canvien  les  temàtiques  que  ofereixen  adaptant-les  a  les  efemèrides  o 

commemoracions,  com per  exemple  enguany ofereixen la  de Ramon Llull  i 

l'Arxiduc. Durant aquest any s'han ofert quatre itineraris diferents dels quals el 

grup al moment de fer la reserva trien una per la seva visita.

• "Palma Civitas. Del talaiòtic a la romanització".

• “L’època medieval. De Madina Mayurqa a la ciutat de Mallorques".

• "Ramon Llull" (dins l’any Ramon Llull – 2015).
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• "L’Arxiduc  Lluís  Salvador  i  el  patrimoni  de  Palma" (dins  l’any 

Arxiduc Lluís Salvador - 2015).

Al nostre estudi ens interessa analitzar el segon dels eixos temàtics que 

proposen, L'època medieval. De Madina Mayurqa a la ciutat de Mallorques, per 

la relació que guarda,  per  una part  amb la proposta teatralitzada del  Palau 

Reial  de  Madrid,  i  per  altra  per  l'època  que  explica  amb  la  visita,  ja  que 

coincideix amb la mateixa que pel Palau de l'Almudaina. 

La dinàmica de les visites teatralitzades que es proposen sempre és la 

mateixa, i amb el cas de la visita de l'època medieval es realitza primer una 

visita guiada pel castell per conèixer la seva història i etapes històriques de la 

ciutat de Palma, i després es fa una representació teatral improvisada creant 

una  història  còmica  (veure  il·lustració  15).  Per  tant  aquesta  proposta 

connectaria amb la  nostra per  temàtica i  contextualització  històrica,  i  també 

seria propera a la dinàmica plantejada per Patrimoni Nacional al Palau Reial de 

Madrid. Els materials i orientacions didàctiques es poden descarregar des de la 

mateixa plana web de Palma Educa on es realitza la reserva de l'activitat 26. 

5.  Proposta  de  Projecte  Didàctic  pel  Palau  de 
l'Almudaina: Descobreix l'Almudaina

5.1. Justificació del projecte

Els models i exemples presentats i explicats a l’apartat anterior avalen la 

viabilitat del projecte que volem presentar i per tant creiem necessari la creació 

d’una proposta didàctica pel Palau de l’Almudaina donada la seva importància 

com  a  patrimoni  cultural  de  la  ciutat  i  la  seva  potencialitat  com  a  recurs 

26 Lloc web on es pot trobar la informació i  descarregar materials relacionats amb l'activitat:  
http://palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?
modulo=actividades&accion=actividad&id=809&option=none
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educatiu. Així el Palau es convertiria com un lloc més d'aprenentatge, on es 

pugui construir els nous coneixements a partir del descobriment i associació de 

conceptes  previs.  Per  això  és necessari  crear  una bona programació de la 

sortida, no només al moment de crear i adaptar les visites als escolars, sinó 

també per  part  del  professorat  que  s'ha  de  comprometre  a  dedicar  alguna 

sessió  prèvia  i  posterior  a  la  visita,  per  tal  d'iniciar  el  contacte  amb  els 

continguts a tractar i per acabar de reforçar i assimilar-los al final.

Actualment  el  Palau  de  l’Almudaina  compta  amb  un  servei  de  visites 

guiades al mateix palau, però el personal encarregat de fer aquestes són els 

mateixos encarregats de vetllar per la seguretat de les sales del palau. Les 

visites es realitzen amb el mateix contingut per totes les tipologies de públic, 

per tant no existeix un contingut diferenciat per cada visitant, com podria ser el  

públic escolar, que demanda si més no que els continguts a treballar durant la 

visita no només estiguin adaptats al llenguatge i nivell educatiu del grup, sinó 

també que reporti uns coneixements extres o complementaris als curriculars. 

D'altra  banda,  així  com a altres llocs hem pogut  comprovar  que és factible 

elaborar diferents itineraris pel mateix lloc patrimonial, tampoc s'explota aquest 

vessant del Palau, ja que els mateixos continguts històrics i metodològics, no 

han canviat des dels inicis del servei. 

Per  tant  es  proposa  crear  un  gabinet  didàctic  permanent  al  Palau  de 

l'Almudaina  per  tal  de  crear,  gestionar  i  dur  a  terme  les  visites  i  itineraris 

dinamitzats pel palau a tots els nivells, tant educatius com de públic general, 

puguen ampliar-se amb la coordinació de la resta d'activitats culturals que es 

fan actualment al Palau, com els concerts d'estiu, per exemple. Així tot el servei 

d'acció i difusió cultural quedaria englobat en el mateix departament i també 

aconseguiríem professionalitzar aquest servei. 

Finalment aquest projecte didàctic contempla la creació d’un equip humà 

permanent  al  Palau  que  pogués  realitzar,  actualitzar  i  revisar  aquestes 
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propostes  al  moment  que  sigui  necessari  donades  per  les  característiques 

específiques de cada grup. D’aquesta manera no només es donaria resposta 

adaptada a les necessitats curriculars de les visites escolars sinó que també es 

podrien potenciar altres tipus d’activitats a públic familiar o públic general, donat 

que els últims anys aquests tipus d’activitats s’han anat limitant. 

5.2. Nivell educatiu

La proposta que s'articula a continuació, està pensada pels alumnes de 

l'Educació Secundària Obligatòria. Seguint amb la justificació del projecte es 

pretén donar una concreció curricular a les visites del Palau de l'Almudaina, per 

tal  que aquestes  es  connectin  molt  més amb els  continguts  de  cada nivell 

educatiu. Per dur a terme aquesta tasca s’ha agafat com a eix vertebrador per 

elaborar  aquest  material  i  recorreguts,  el  currículum  educatiu  de  les  Illes 

Balears  27, on s'estipulen els continguts desglossats per cada curs d'aquesta 

etapa educativa. Malgrat tot, aquests materials podrien ser fàcilment adaptats 

per Batxillerat, evidentment amb un major nivell d'exigència i continguts adients 

al  seu  currículum,  com  també  per  l'Educació  Primària  amb  una  concreció 

curricular específica per aquest nivell.  A l'Annex II  es presenta la relació de 

continguts que es treballen amb aquesta proposta, per una part a ESO i de 

l'altra a Batxillerat. 

D'altra banda la proposta de visites es desglossa també seguint amb la 

mateixa  estructura  que  els  currículums,  a  partir  de  quins  són  els  objectius 

didàctics que es pretenen assolir, quines competències bàsiques es fomenten i 

quins continguts curriculars es treballaran a cada una.

27 Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de 
l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. 
BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008.
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5.3. Objectius didàctics

Seguint  el  discurs  de  diversos  autors,  el  present  projecte  pretén 

aconseguir treure la matèria de les Ciències Socials fora de l'aula i aprofitar al 

nostre cas el patrimoni cultural del què disposa la ciutat, per tal d'il·lustrar els 

continguts i capacitats pròpies de l'àrea i assolir un aprenentatge significatiu. 

A continuació es detallen els objectius didàctics que es pretenen assolir 

amb  aquest  projecte,  dividits  en  objectius  generals,  que  serien  els  que  es 

podrien  englobar  a  qualsevol  projecte  que  pretengui  revalorar  un  element 

patrimonial mitjançant el seu ús didàctic, i els específics que serien els que es 

refereixen particularment al cas del Palau de l'Almudaina en concret. 

Objectius generals

1. Aprendre vocabulari específic bàsic

2. Respectar i valorar les manifestacions artístiques i culturals

3. Apropar a l'alumne al seu entorn i conèixer el seu passat

4. Aprendre a comentar obres d'art de tota tipologia

5. Conèixer i reconèixer diferents estils artístics

6. Reconèixer els principals esdeveniments històrics relacionats amb 

el lloc en què ens trobam

7. Valorar la importància del patrimoni historicoartístic

Objectius específics

1. Comprendre com era l'organització social, econòmica i política de 

l'Edat Mitjana a Mallorca fins al dia d'avui a través de l'anàlisi del 

Palau de l'Almudaina

2. Conèixer com les reformes del Palau de l'Almudaina han modificat 
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la trama urbana de la ciutat de Palma al llarg de la història

3. Analitzar l'evolució arquitectònica del Palau de l'Almudaina.

4. Conèixer  l'evolució  política  de  la  nostra  illa  durant  l'època  del 

Regne de Mallorca

5. Identificar  els  personatges  més  importants  relacionats  amb 

l'evolució del Palau de l'Almudaina

6. Reconèixer les transformacions al llarg de la història i  els canvis 

d'ús i funció dels distints espais

5.4. Recursos

5.4.1. Recursos materials

Tradicionalment les visites als museus i equipaments culturals es reduïen 

a  una  explicació  oral  dels  continguts  a  manera  d'exposició,  per  part  d'un 

professional  del  museu.  Avui  en  dia,  com  assenyalen  la  majoria  d'autors 

(Hernández, 1999 i Valdés, 1999), les visites destinades als escolars no s'entén 

sense que siguin participatives i en la majoria dels casos també compten amb 

un suport  didàctic  o  activitats  per  realitzar  durant  la  visita.  Aquests  suports 

solen ser els anomenats quaderns didàctics que contemplen no només la visita 

com a tal  de  manera  didàctica  i  connectada amb els  continguts  a treballar 

durant el curs escolar, sinó que també se solen acompanyar d'activitats per a 

realitzar abans i després de la mateixa. 

Per aquest motiu el suport bàsic de la nostra proposta de visites guiades 

que es fa a continuació són la realització d'un total de tres itineraris diferents 

amb material complementari a dins dels quaderns didàctics. Aquests quaderns 

consten d'una sèrie d'activitats per realitzar abans, durant i després de la visita, 

seguint una sèrie de continguts didàctics relacionats amb el currículum oficial 

però  també  mitjançant  una  metodologia  activa  i  participativa  per  part  dels 
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alumnes que han de ser conscients de la seva evolució. Hi haurà dos tipus de 

quaderns, el dedicat al professor comptarà amb unes orientacions i indicacions 

metodològiques,  contextualització  històrica  del  palau,  la  seqüenciació  de  la 

vista  molt  més  detallada  i  un  grapat  de  recursos  extres.  D'altra  banda,  el 

quadern didàctic per l'alumnat, serà molt més pràctic i consistirà en activitats i 

breus explicacions de cada una de les aturades dels recorreguts que es faran 

pel palau. Malgrat això, tots els quaderns tendran una primera part comuna, 

que  serà  la  dedicada  a  la  contextualització  general  del  palau,  en  quant  a 

característiques  formals,  estilístiques  i  històriques.  Pel  que  fa  al  quadern 

dedicat  al  professor  es  contempla  també  que  s'incloguin  les  activitats  del 

quadern de l'alumne corregides, materials, recursos i bibliografia per ampliar 

els continguts. 

Finalment comentar que els quaderns una vegada acabats s'imprimiran a 

mode de revista o facsímil per tal de poder entregar-ho als participants, però 

també es trobaran penjats a la web del Palau per tal que tota la gent que estigui 

interessada hi pugui accedir. 

5.4.2. Recursos humans

Al principi del treball quan exposàvem com era l'estat actual del servei de 

visites escolars actualment al Palau de l'Almudaina, assenyalàvem que aquest 

equip és inexistent i si més no els empleats en altres tasques del museu del  

Palau duen a terme aquesta feina. Aquest és un dels motius pels quals hem 

decidit crear aquest projecte didàctic dins del Palau de l'Almudaina, no només 

per les seves possibilitats, que són moltes i profitoses per les Ciències Socials, 

sinó perquè també d'aquesta manera contribuirem a professionalitzar un sector 

que encara ara està infravalorat. 

Aquesta  proposta  per  tant  inclou  la  creació  d'un  DEAC (Departament 

d'Educació i d'Acció Cultural) que serà l'encarregat de gestionar i organitzar la 

relació del Palau amb el públic, i concretament en el cas que ens ocupa amb la 
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comunitat  educativa  28.  L'equip  de treball  que es  proposa hauria  d'estar  en 

disposició d'alguna titulació universitària en relació amb les Ciències Socials, 

història, història de l'art o geografia –tot i que és preferible que siguin de les 

dues primeres-, per tal de tenir unes nocions conceptuals bàsiques necessàries 

per poder dur a terme les visites. D'altra banda també les nocions pel que fa a 

educació són cabdals, sigui amb el Màster de Formació del Professorat, que 

aporta tots els coneixements pel que fa a metodologies didàctiques i continguts 

curriculars que es treballen als centres escolars, o si més no experiència dins 

del lleure o monitor de temps lliure, ja que es tenen les bases de dinamitzador 

necessàries  per  a  poder  motivar  i  amenitzar  la  visita  i  que  no s'assimili  el 

monitor-educador  amb  un  professor.  D'aquesta  manera  es  contemplen  els 

següents especialistes:

• Cap de departament:   la persona encarregada de coordinar i liderar 

tot l'equip. Serà la persona encarregada de fer el primer contacte 

amb  els  centres  educatius,  explicant  les  opcions  o  itineraris 

disponibles i tot el material i quadern didàctic que se li acompanya. 

Es fixaran i pactaran els horaris i dates de la visita i coordinarà als 

monitors-educadors amb els seus horaris de feina. 

• Monitors-educadors  : Com dèiem aquesta persona és la que hauria 

de tenir una formació acadèmica lligada amb els continguts de les 

visites  i  nocions  de  didàctica  i  dinamització.  En  principi  es 

contempla, segons la demanda que té el Palau d'aquest tipus de 

visites  un  mínim  de  dues  persones  per  tal  de  poder  cobrir  les 

necessitats del servei. 

• Informàtic i dissenyador gràfic  : Aquesta persona la contemplam a 

28  A l'article de Zabala i Roura (2006: 239) assenyalen que a Espanya aquests departaments es 
començaran  a  generalitzar  als  museus  a  partir  dels  anys  vuitanta,  quan  es  comencen  a 
celebrar les Jornadas de Departamentos de Educación y Acción Cultural, que es generalitzaran 
els estudis especialitzats cap aquesta nova funció difusora dels fons museístics.
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dins de l'equip de treball però podria ser la persona que actualment 

s'encarrega de dur al dia la plana web del Palau i que ja actualment 

gestiona les publicacions del palau. Pel que fa al nostre projecte 

s'encarregaria  de maquetar  i  dissenyar  els  quaderns en la  seva 

darrera revisió i impressió i de l'actualització dels continguts de la 

plana web per tal de penjar els materials didàctics que es puguin 

crear  des  del  departament.  Per  tant  serien  unes  actuacions 

puntuals  que  es  podrien  assumir  per  part  del  personal  que 

actualment ja fa feina al Palau. 

Finalment donades les característiques del Palau i la seva gestió per part 

de  Patrimoni  Nacional,  es  mantendrien  constants  relacions  amb  els 

departaments o delegacions d'altres palaus per tal de compartir experiències i 

materials que es puguin crear. 

5.5. Proposta de visites guiades

A continuació es presenten tres itineraris de visites guiades al Palau de 

l'Almudaina, amb tota una sèrie de propostes d'activitats relacionades. Per tal 

d'elaborar les activitats hem tengut en compte la metodologia i estructura del 

sistema educatiu actual, ja que volem que siguin activitats que potenciïn una 

actitud  activa  i  participativa  per  part  dels  alumnes,  convertint-los  en  els 

vertaders  protagonistes  de  l'evolució  del  seu  aprenentatge  i  adquisició  de 

coneixements. D'aquesta manera, i seguint amb aquestes premisses, a cada 

visita  hem  estipulat  quins  objectius  didàctics  es  volen  aconseguir  i  quins 

continguts -conceptuals, procedimentals i actitudinals- es coneixeran amb cada 

una, sempre amb el currículum oficial com a referent. 

Les visites s'estructuren a partir de tres moments clau. El primer s'inicia 

quan el  professor es posa en contacte amb el  departament didàctic  per tal  

d'organitzar una visita al Palau. Durant aquesta primera fase és quan s'estipula 
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quin itinerari o tipologia de visita es vol realitzar, segons les característiques del  

grup,  nivell  o  interessos  del  professor,  es  reserva  el  dia,  hora  i  nombre 

d'alumnes que assitiaran a la visita -sempre amb un màxim de 30 alumnes per 

visita seguint amb les ràtios marcades per la conselleria i afavorint així que cap 

nin del grup classe es pugui quedar fora de l'activitat-. Durant aquest primer 

moment el  professor  es compromet a explicar  prèvia visita  els  continguts o 

tema general que es treballaran a la vista per tal de fomentar un aprenentatge 

significatiu,  establint  relacions  entre  continguts  nous  i  previs  per  part  dels 

alumnes. 

La  segona  part  del  procés  seria  la  visita  pròpiament  dita,  on  el  grup 

realitza  l'activitat  al  Palau de l'Almudaina.  Aquesta  fase,  tot  i  que durant  la 

primera ja es poden tenir moltes dades de com serà el grup, és el veritable 

moment  en  què  el  monitor-educador  haurà  de  començar  la  visita  fent  una 

avaluació inicial del grup mitjançant preguntes genèriques per tal de determinar 

el nivell, si han fet feina prèvia i les característiques del mateix. Durant tota la 

visita s'haurà de fomentar el diàleg i la participació dels alumnes a les activitats 

que es realitzaran. 

Finalment la darrera part de les visites es realitza a l'escola, i consisteix en 

la proposta d'elaborar un treball relacionat amb el contingut treballat durant la 

visita,  a  tall  d'activitat  d'investigació  i  síntesis  dels  continguts  ja  treballats. 

D'altra  banda  el  material  didàctic  també  comptarà  amb  una  darrera  part 

consistent en una enquesta de satisfacció, amb la qual el departament podrà 

rebre les avaluacions dels professors per tal de valorar la feina feta i adaptar o  

incloure suggeriments que ens puguin aportar els membres de la comunitat 

educativa. Aquest formulari podria estar a dins del quadern del professor, de tal 

manera que ho poguessin entregar al monitor-educador al final de la visita o 

establir un enllaç a la pàgina web on completar el formulari on-line. 

A continuació es presenten els tres tipus de visites o itineraris guiats a 
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realitzar dins del Palau de l'Almudaina per tal de treballar diferents continguts al 

mateix espai. Cada un intenta explotar una de les disciplines característiques 

de  les  Ciències  Socials,  la  història  de  l'art,  la  història  i  la  geografia 

respectivament, però com es justificava a apartats anteriors, totes intenten dur 

a terme una integració dels continguts de manera transversal i interdisciplinària. 

5.5.1 RECORREGUT 1: Coneix el Palau de l'Almudaina
Aquest  itinerari  es  planteja  com  una  visita  general  on  es  veuen  els 

aspectes  generals  del  palau.  Es  toquen  temes  arquitectònics  com  saber 

diferenciar èpoques constructives, les parts que el formen el palau, els usos 

que  tenien  a  l'època,  personatges,  casa  reial  mallorquina,  entre  d'altres. 

Aquesta visita està pensada per tots els nivells, ja que dóna una visió general  

del palau.

Objectius
1. Conèixer els elements arquitectònics més importants i característics del 

Palau de l'Almudaina.

2. Comprendre  l’evolució  historicoartística  del  Palau  de  l'Almudaina, 

identificant en grans trets les diferents etapes històriques i estilístiques 

que trobam. 

3. Analitzar  les  funcions  que  ha  tengut  el  Palau  de  l'Almudaina  i  les 

diferents sales que el formen.

4. Desenvolupar la curiositat per conèixer com és el Palau de l'Almudaina, 

com a part del nostre patrimoni, per tal d’afavorir la seva conservació i la 

seva estima com a font de coneixement del nostre passat.

5. Identificar  quins  personatges  històrics  foren  els  protagonistes  de 

l'evolució del Palau de l'Almudaina.
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Continguts

Conceptuals
 1 El Palau de l'Almudaina.

 1.1 L'època dels califes: com era la societat a l'època musulmana?

 1.2 La conquesta de Jaume I i els canvis en la societat mallorquina

 2 El Regne de Mallorca

 2.1 Jaume II i les grans construccions gòtiques.

 3 Les reformes del Palau de l'Almudaina en èpoques successives fins al 

dia d'avui. 

Procedimentals
1. Elaboració de dibuixos i esquemes sobre el Palau.

2. Aprendre  vocabulari  específic  i  saber  relacionar  les  imatges  amb  el 

concepte corresponent

3. Identificar elements propis de cada època i estil.

4. Reconèixer semblances i diferències amb altres palaus de l'època

Actitudinals
1. Interès, respecte i valoració cap al nostre passat representat pel Palau 

de l'Almudaina.

2. Respectar el patrimoni que visitam.

3. Actitud correcta i adequada durant l'activitat

Competències que es treballen

Competència de 
comunicació 

1.  Augment significatiu  de  la  riquesa del  vocabulari 
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lingüística

específic.

2.  Utilització  del  llenguatge  com  a  vehicle  de 

comunicació  en  el  procés  d’ensenyament  i 

aprenentatge.

Competència 
matemàtica

1. Utilització d’expressions matemàtiques (segles)

2.  Comprendre  les  dimensions  dels  elements  del 

Palau.

Competència en el  
coneixement i la  
interacció amb el  
món físic

1.  Percepció  i  coneixement  directe  del  Palau  i  les 

seves estances.

2.  Interacció dels jardins i  l'antiga drassana amb el 

Palau.

Tractament de la  
informació i  
competència digital

1. Utilització de fonts històriques primàries.

2. Relacionar les imatges amb el seu concepte o nom 

historicoartístic.

Competència social i  
ciutadana

1.  Coneixement  de  l’evolució  de  la  societat 

mallorquina al llarg del temps a través de la història 

del Palau.

Competència cultural  
i artística

1. Relació dels monarques amb el desenvolupament 

historicoartístic del Palau.

2. Respecte i estima pel patrimoni historicoartístic del 

Palau.

Competència per  
aprendre a aprendre

1.  Utilitzar  mapes  conceptuals  i  resums  per  tal  de 

sintetitzar els conceptes adquirits.

2.  Comprendre  arbres  genealògics  i  graus  de 

parentesc.

3.  Reflexionar  i  respondre  sobre  preguntes  i 
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continguts durant la visita.
Autonomia i iniciativa 
personal

1. Realitzar de manera autònoma les activitats 

proposades.

Itinerari

Primer de tot es farà l'acollida del grup, a l'entrada principal on es farà una  

primera anàlisi dels coneixements i nivell del grup, es presentarà l'activitat i es 

començarà  el  recorregut  per  les  estances principals  del  Palau.  A cada lloc 

d'interès es farà una explicació on els alumnes al seu quadern d'activitats hi 

tendran algunes activitats i informacions complementàries. Primer, es visitarà 

l’interior de l’edifici, i finalment, acabarem a l’exterior, concloent el recorregut 

davant dels jardins de s'Hort del Rei.

A continuació exposam el croquis de com seria el  recorregut i  marcam 

cada punt d'interès o aturada amb algunes pinzellades del que s'explicarà:
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5.5.2. RECORREGUT 2: Qui viu aquí? La història a través dels seus  
personatges

Aquesta segona visita se centra en un recorregut per l'interior del Palau 

de  l’Almudaina  on  es  posarà  més  èmfasi  als  personatges  i  protagonistes 

importants  per  la  història  del  Palau  per  tal  de  reconstruir  els  fets  que  hi 

succeïren  a  dins.  La  visita  se  centrarà  especialment  a  aquelles  sales  que 

representen  i  exemplifiquen  l'acció  dels  protagonistes  del  palau,  com  per 

exemple els Banys Àrabs per explicar la part històrica islàmica, i la Sala dels 

Reis  on  a  partir  dels  retrats  dels  patronatges  més  importats  pel  palau  es 

posaran les bases per  poder  realitzar  les activitats  durant  el  recorregut.  En 

aquest cas es proposa una activitat de síntesi final a realitzar a dins del palau 

que consistiria en la dramatització d'una escena de com seria un dia a la cort.

Objectius
1. Conèixer els elements arquitectònics més importants i característics del 

Palau de l'Almudaina.

2. Identificar  quins  personatges  històrics  foren  els  protagonistes  de 

l'evolució del Palau de l'Almudaina.

3. Comprendre  l’evolució  historicoartística  del  Palau  de  l'Almudaina  a 

través dels seus protagonistes. 

4. Desenvolupar la curiositat per conèixer com és el Palau de l'Almudaina, 

com a part del nostre patrimoni, per tal d’afavorir la seva conservació i la 

seva estima com a font de coneixement del nostre passat.

5. Conèixer com era la vida a la societat medieval, i especialment a la cort.
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Continguts

Conceptuals:
 1 Els orígens del Palau de l'Almudaina.

 2 Els personatges rellevants per la història del Palau.

 2.1 L'època dels califes: com era la societat a l'època musulmana?

 2.2 La conquesta de Jaume I i els canvis en la societat mallorquina

 2.3 El Regne de Mallorca i la seva dinastia

 3 Les reformes del Palau de l'Almudaina en èpoques successives fins al 

dia d'avui. 

 4 Els escuts d'armes

Procedimentals:
1. Elaboració d'eixos cronològics i arbres genealògics.

2. Aprendre  vocabulari  específic  i  saber  relacionar  les  imatges  amb  el 

concepte corresponent

3. Identificació dels escuts o estendards de cada casa.

4. Dramatització de la vida a la cort a partir dels personatges principals del 

Palau.

Actitudinals:
1. Interès, respecte i valoració cap al nostre passat representat pel Palau 

de l'Almudaina.

2. Respectar el patrimoni que visitam.

3. Actitud correcta i adequada durant l'activitat
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Competències que es treballen

Competència de 
comunicació 
lingüística

1.  Augment  significatiu  de  la  riquesa  del  vocabulari 

específic.

2.  Utilització  del  llenguatge  com  a  vehicle  de 

comunicació  en  el  procés  d’ensenyament  i 

aprenentatge.

Competència 
matemàtica

1. Utilització d’expressions matemàtiques (segles)

Competència en el  
coneixement i la  
interacció amb el  
món físic

1.  Percepció  i  coneixement  directe  del  Palau  i  les 

seves estances.

2. Coneixement dels símbols i escuts d'armes de les 

cases poderoses amb relació amb el Palau.

Tractament de la  
informació i  
competència digital

1. Utilització de fonts històriques primàries.

2. Relacionar les imatges amb el seu concepte o nom 

de la persona.

Competència social i  
ciutadana

1. Coneixement de l’evolució de la societat mallorquina 

al llarg del temps a través de la història del Palau.

Competència 
cultural i artística

1. Relació dels personatges que foren importants pel 

desenvolupament historicoartístic del Palau.

2. Respecte i estima pel patrimoni historicoartístic del 

Palau.

Competència per  
aprendre a aprendre

1.  Comprendre  arbres  genealògics  i  graus  de 

parentesc.

2. Reflexionar i respondre sobre preguntes i continguts 

que es demanin durant la visita.
Autonomia i  1.  Realitzar  de  manera  autònoma  les  activitats 
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iniciativa personal proposades.

Itinerari

La  segona  visita  que  proposem  consistirà  en  un  recorregut  per  les 

estances  i  dependències  del  Palau,  posant  més  pes  a  la  identificació  dels 

personatges principals del palau, com els monarques, per tal de comprendre 

com era la vida al palau i l'organització social de l'època. La visita explicarà 

primer algunes de les estances on ens permeti  explicar quins varen ser els 

protagonistes de la vida a Palau i que estiguin lligats amb l'evolució del mateix. 

A part  d'algunes  activitats  per  realitzar  durant  la  visita  amb  el  quadern  de 

l'alumne, al final de la visita es realitzarà una dramatització de com seria un dia 

a la cort  de Jaume II.  Aquesta part  es proposa per seguir  amb la dinàmica 

teatral de les proposades pel Palau Reial de Madrid. 

A continuació exposam el croquis de com seria el  recorregut i  marcam 

cada punt d'interès o aturada amb algunes pinzellades del que s'explicarà:
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5.5.3. RECORREGUT 3: La Ciutat de Palma vista des del Palau

A aquesta visita es farà especial menció als canvis urbanístics que han 

envoltat al Palau i la zona del voltant, s'Hort del Rei, passeig de dalt murada, el 

Parc de la mar, etc. Per tant aprofitant que el mateix palau ha estat testimoni de 

tota l'evolució històrica i urbanística del seu voltant, reconstruir aquest procés a 

partir  de  fotografies  i  plànols  antics.  Aquestes  se  centraran  en  les 

reconstruccions que es comencen a fer a partir de la conquesta cristiana, fins a 

acabar amb les darreres reformes.

Objectius
1. Conèixer els elements arquitectònics més importants i característics del 

Palau de l'Almudaina.

2. Comprendre com l’evolució  historicoartística del  Palau de l'Almudaina 

afecta a la xarxa urbana de la ciutat de Palma.

3. Analitzar  les  funcions  que  ha  tengut  el  Palau  de  l'Almudaina  i  les 

diferents sales que el formen.

4. Desenvolupar la curiositat per conèixer com és el Palau de l'Almudaina, 

com a part del nostre patrimoni, per tal d’afavorir la seva conservació i la 

seva estima com a font de coneixement del nostre passat.

5. Identificar  a  partir  de  les  diferents  pedres  i  tècniques  constructives 

diferents estils i èpoques del Palau de l'Almudaina.

Continguts

Conceptuals:
 1 Els orígens del Palau de l'Almudaina.

 2 La ciutat medieval

 2.1 Els voltants del Palau de l'Almudaina

45



Memòria de Treball de Final de Màster

 2.2 La murada i baluards

 2.3 La drassana

 3 S'Hort del rei

 4 Parc del Mar

Procedimentals:
1. Elaboració de dibuixos i esquemes sobre el Palau.

2. Aprendre  vocabulari  específic  i  saber  relacionar  les  imatges  amb  el 

concepte corresponent

3. Identificar elements propis de cada època i estil.

4. Reconèixer semblances i diferències amb fotografies antigues o pintures 

de l'època amb l'actual Palau de l'Almudaina.

Actitudinals:
1. Interès i respecte i valoració cap al nostre passat representat pel Palau 

de l'Almudaina.

2. Respectar el patrimoni que visitam.

3. Actitud correcta i adequada durant l'activitat

Competències que es treballen

Competència de 
comunicació 
lingüística

1.  Augment  significatiu  de  la  riquesa  del  vocabulari 

específic.

2.  Utilització  del  llenguatge  com  a  vehicle  de 

comunicació  en  el  procés  d’ensenyament  i 

aprenentatge.

Competència 1. Utilització d’expressions matemàtiques (segles)
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matemàtica 2. Interpretació de plànols i mapes.

Competència en el  
coneixement i la  
interacció amb el  
món físic

1.  Coneixement  directe  de  les  parts  que  formen  el 

Palau, tant a l'interior com a l'exterior.

2. Anàlisi de com ha canviat la façana marítima amb 

les obres de l'Almudaina.

Tractament de la  
informació i  
competència digital

1. Utilització de fonts històriques primàries.

2. Identificació d'imatges antigues amb l'actual imatge 

del Palau.

Competència social i  
ciutadana

1.  Coneixement  de  l’evolució  de  la  societat 

mallorquina al llarg del temps a través de la història i 

personatges relacionats amb el Palau.

Competència 
cultural i artística

1.  Connexió  dels  jardins  del  Palau  amb la  cultura  i 

tradició de cada època.

2. Respecte i estima pel patrimoni historicoartístic del 

Palau de l'Almudaina.

Competència per  
aprendre a aprendre

1. Reflexionar i respondre sobre preguntes i continguts 

que es demanin durant la visita.

Autonomia i  
iniciativa personal

1.  Realitzar  de  manera  autònoma  les  activitats 

proposades.

Itinerari

Amb aquest darrer itinerari es vol explicar com el Palau de l'Almudaina es 

relaciona amb la ciutat i com ha anat evolucionant amb el pas del temps. El 

gruix de la visita es dedicarà en un primer lloc a observar i identificar com és el  

paisatge circumdant al palau i com ha anat evolucionant amb el pas del temps, 

el Parc de la mar, s'Hort del Rei, avinguda Antoni Maura, etc. Aquesta visita per  

tant  tendrà  un  suport  molt  important  durant  les  explicacions  i  serà  les 
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fotografies  i  obres  pictòriques d'altres  èpoques que mostrin  com era  abans 

aquest paisatge i edifici. 

A continuació exposam el croquis de com seria el  recorregut i  marcam 

cada punt d'interès o aturada amb algunes pinzellades del que s'explicarà:

5.6. Proposta de Material Didàctic: Els quaderns didàctics
La  proposta  de  visites,  anteriorment  explicada,  es  completa  i 

complementa amb un material didàctic específic per a cada tipus de recorregut, 

els  quaderns didàctics  29.  Aquests  per  la  seva banda són de dos tipus,  un 

primer  destinat  al  professorat,  amb  tot  un  seguint  de  recomanacions 

metodològiques, orientacions, recursos i  activitats  per tal  de realitzar abans, 

durant i després de la visita, i un segon destinat a l'alumne que es repartirà 

29 Veure la mostra d'aquest material a l'Annex III, on es reprodueix com serien els quaderns del 
professorat i el quadern per l'alumne del recorregut 1.
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durant la visita al palau, per tal que cada alumne pugui treballar els continguts 

mitjançant una sèrie d'activitats. 

A continuació s'explica com s'articulen aquests  quaderns i  quina  és  la 

seva estructura. 

5.6.1. Quadern del professor
A aquest  quadern podem trobar informacions diverses sobre la  visita  i  

l'itinerari  escollit.  En primer lloc hi  ha un apartat  comú per a tots  que és la 

presentació del quadern, on s'explica quina és l'estructura i funcions del mateix. 

Pel que fa a la metodologia i estructura dels quaderns és la mateixa per a cada 

itinerari, però a l'apartat de les activitats per l'alumne sí que varien en funció de 

l'itinerari escollit. L'estructura general del quadern consta de:

• una presentació de què trobarem al quadern,

• una explicació metodològica de com serà la vista, 

• la seqüència de la visita, 

• les activitats orientatives per treballar abans, durant i després de la 

visita, 

• les activitats del quadern dels alumnes corregides. 

• I finalment una avaluació de com s'ha desenvolupat la visita i per 

tal de millorar el servei.

Com a darrer punt del quadern del professor trobem una sèrie de recursos 

útils per a treballar a l'aula. Comprèn un guió de com comentar obres d'art, un 

glossari  a termes relacionats amb el  Palau, i  tot  un seguint de recursos,  ja 

siguin recursos bibliogràfics per ampliar, com textos per comentar a classe. 
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5.6.2. Quadern de l'alumne
Aquest material està format per algunes informacions, que funcionen com 

a recordatori del ja explicat durant la visita, i  d'activitats a realitzar durant la 

visita i algunes específicament per realitzar després. Per tant aquest quadern 

pot  servir  per  al  professor  com  a  manera  d'avaluar  els  coneixements  que 

l'alumne ha adquirit durant la visita. 

En general per tant aquest quadern és molt més pràctic i el vocabulari 

intenta  ser  molt  més  proper  als  alumnes.  Pràctic  perquè  es  redueix  a  les 

activitats proposades, però també com a element de valoració i puntuació per 

part del professor de com han treballat els alumnes durant la visita. El format és 

molt  més directe,  amb una petita  introducció  de  com treballar  el  quadern  i 

seguidament  les  activitats.  El  quadern  compta  també amb una llegenda de 

símbols per tal de diferenciar aquella informació extra que aporta a l'alumne i  

les activitats que s'han de realitzar. 

Informació Activitat

6. Conclusions
Durant el procés de recerca per l'elaboració d'aquest projecte, hem pogut 

constatar que tot i no existir una didàctica específica que treballi la utilització de 

l'arquitectura civil, i concretament la dels palaus reials, aquesta pot convertir-se 

en una peça fonamental  en el  procés d'ensenyament i  aprenentatge de les 

Ciències Socials. Aquesta didàctica suposaria obrir tot un ventall de recursos 

metodològics per tal de dur a terme un aprenentatge significatiu dels continguts 

curriculars, ja que es podrien treballar tots els aspectes específics de l'àrea de 

les Ciències Socials amb aquests testimonis vius de la nostra història. 
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Per tant, i seguint amb la llarga tradició de les sortides didàctiques, aquest 

recurs patrimonial permet posar en pràctica tots aquells continguts conceptuals, 

procedimentals i actitudinals a través de la realització d'activitats relacionades 

amb els coneixements adquirits prèviament a l'aula. Les sortides didàctiques 

d'aquesta manera ajuden a fitxar els coneixements adquirits teòricament a les 

aules amb una manipulació i recreació pràctica, d'una manera lúdica i amena. 

El component lúdic el  creiem fonamental per la renovació d'aquestes visites 

tradicionals,  ja  que  no  només  engresca  als  alumnes  a  seguir  amb  el  seu 

aprenentatge, sinó que també ajudaria a la desmitificació de què l'assignatura 

de  les  Ciències  Socials  és  avorrida  i  sense  connexió  amb  la  nostra 

quotidianitat.

Pel que fa a la realització del projecte didàctic per al Palau de l'Almudaina, 

aprofitant les restauracions i planificació d'obertura de nous espais al circuit de 

la visita, completaria l'oferta cultural del Palau renovant les actuals visites -de 

continguts i metodologia antiquades- per una opció més en sintonia amb els 

continguts pedagògics i curriculars. Aquest palau per tant es posaria a l'abast 

de  la  comunitat  educativa,  oferint  unes  visites  i  activitats  adaptades  als 

continguts i realitat educativa de les Illes Balears. El projecte per tant servirà 

perquè la comunitat educativa pugui aprofitar aquest valuós recurs patrimonial 

per la seva pràctica docent, a partir de la realització de les activitats prèvies i 

posteriors,  completarien  el  cicle  d'aprenentatge  global  i  transversal  de  les 

competències bàsiques pels seus alumnes. 

Per Patrimoni Nacional, organisme que gestiona el Palau, suposaria no 

només l'increment del nombre de visitants anuals, sinó que també ampliaria els 

actuals serveis que ofereix cap a la societat i afavoriria el compliment d'un dels 

seus objectius que és el de posar a la disposició dels ciutadans el patrimoni 

que  gestionen.  Aquest  projecte  ens  servirà  per  aconseguir  aquesta 

accessibilitat, en especial per la comunitat educativa, a través de la coneixença, 

valoració i respecte del nostre patrimoni. El patrimoni cultural només es podrà 

51



Memòria de Treball de Final de Màster

valorar i conservar si es coneix, i els alumnes són els futurs ciutadans de la 

nostra  societat,  per  tant  aquest  projecte  donarà  a  conèixer  el  Palau  de 

l'Almudaina, element clau per entendre l'evolució de la nostra història. 

En definitiva aquest projecte, que s'emmarca dins el Treball de Final de 

Màster, s'enfoca en ampliar l'oferta de les sortides didàctiques que actualment 

hi  ha  a  la  ciutat  de  Palma,  i  desenvolupar  una  proposta  concreta  per  a 

redescobrir  de  manera  didàctica  el  Palau  de  l'Almudaina,  per  la  seva 

importància com a element patrimonial  de la nostra ciutat.  Proporcionarà un 

nou servei dins del Palau ampliant el tipus de visitants que rebria i tot i que està  

enfocat pels alumnes de Secundària es podrien ampliar adaptant els continguts 

i  materials  per  Educació Primària  i  Infantil.  Una vegada regularitzat  la  seva 

aplicació pel públic educatiu, les propostes que generaria el gabinet didàctic del  

Palau podria crear activitats i  visites per públic familiar,  adult i/o universitari, 

creant un material i visita adaptada per cada tipus de públic que rep actualment 

el Palau.
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Annexos

Annex I: Projectes didàctics a altres palaus
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Il·lustració 1: Palau Reial de Madrid (apartat de visites escolars)

Il·lustració 2: Projecte educatiu a l'Alhambra. Pàgina principal.
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Il·lustració 3: Projecte la Alhambra Educa. Itineraris disponibles amb informació de cada  
recorregut

Il·lustració 4: Projecte la Alhambra Educa. Altres recursos interactius disponibles a la plana  
web.
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Il·lustració 5: Quadern didàctic de l'Alhambra. Exemple d'activitat del quadern  
de l'alumne. Pàgina 4
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Il·lustració 6: Palau de Cervelló. Tipologia de visita. Extret del catàleg  
d'oferta d'activitats educatives

Il·lustració 7: Palau de Cervelló. Exemple de visita taller. Extret del  
catàleg d'oferta d'activitats educatives
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Il·lustració 8: Jerez Educa. Pàgina principal amb el programa anual d'oferta educativa
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Il·lustració 9: Alcàsser de Jerez. Exemple d'activitat del quadern de 
l'alumne

Il·lustració 10: Portal web de Palma Educa. Oferta educativadel curs 2014-2015
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Il·lustració 12: Palma Educa. Passejam per la ciutat que 
mira al mar. Activitat del quadern de l'alumne

Il·lustració 11: Palma Educa. Passejam per la ciutat que 
mira al mar. Índex de continguts del quadern del professor
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Il·lustració 13: Palma Educa. Vine al Castell de Bellver. Activitat prèvia del quadern del  
professor

Il·lustració 14: Palma Educa. Vine al Castell de Bellver. Activitat  
del quadern de l'alumne
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Il·lustració 15: Palma Educa. Història contada Història creada.  
Explicació de la part teatralizada de la visita
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Annex II: Continguts curriculars treballats amb el projecte

SECUNDÀRIA

CURS MATÈRIA BLOC TEMES

1r, 2n i 
3r ESO

Història i  
Cultura de 
les 
Religions

De primer a 

tercer curs

• Influència de les religions en les 

manifestacions artístiques i en la 

vida  quotidiana,  amb  atenció 

especial a les Illes Balears.
2n ESO Ciències 

Socials,  
Geografia i  
Història

Bloc 2 Les 

societats 

preindustrial

s

Tema 1: L'edat mitjana:

• L'islam i la seva expansió.

• La societat, l’economia i el poder 

a l’Europa feudal. El ressorgir de 

la  ciutat.  La  cultura  i  l’art 

medieval: romànic i gòtic.

• Al-Andalus i els regnes cristians. 

La  forma  de  vida  a  les  ciutats 

cristianes i musulmanes. Cultura 

i  art  a  la  península  Ibèrica. 

Convivència de les tres cultures: 

cristians, musulmans i jueus.

• L’expansió  mediterrània  de  la 

Corona  d’Aragó.  El  Regne  de 

Mallorca: conquesta i repoblació. 

Les  institucions  i  l'economia.  El 

Regne Privatiu  de  Mallorca.  Els 

estaments.  Art  gòtic  mallorquí. 

Arquitectura religiosa i civil.

Tema 2: L'edat moderna
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• La Mediterrània  de  l'època.  Les 

Illes Balears a l'època moderna. 

Conflictes interns i tensió social: 

les Germanies.

BATXILLERAT
CURS MATÈRIA BLOC TEMES

1r Història i  
Cultura de 
les Illes 
Balears

Bloc 1: Marc 

espacial,  

cultural i  

cronològic 

anterior a la 

conquesta 

catalana

Tema 2.  L’Islam i  les  illes  orientals 
d’al-Àndalus

• De la conquesta cordovesa a la 

taifa almoràvit. La taifa almohade 

de  Mayurqa  i  la  Menorca 

musulmana.

• Societat,  economia  i 

administració  de  les  illes 

orientals. Cultura i restes de l’art 

andalusí.
Bloc 2: El  

Regne de 

Mallorca i la 

Corona 

d’Aragó

Tema 4:  La  conquesta  catalana i  el 
Regne Privatiu de Mallorca

• Característiques  de  la 

conquesta.  Els  efectes 

socioeconòmics.

• Fundació  del  Regne, 

repartiments  i  cartes  de 

franqueses. El pactisme català i 

les relacions confederals.

• Testament de Jaume I i el Regne 

Privatiu de Mallorca. 

• Jaume  II,  les  Ordinacions  i  la 
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fundació de les viles.

• El  gòtic  català  en  el  Regne  de 

Mallorca.

Tema 5. El Regne de Mallorca des de 
la reintegració a la Corona d’Aragó: 
evolució, institucions i conflictes
socials

• Desavinences  familiars  i 

reincorporació  a  la  Corona 

d’Aragó.

• Institucions de la Corona d’Aragó 

i del Regne de Mallorca.

• Crisi  de  la  baixa  edat  mitjana 

(revoltes  socials  -revoltes 

foranes,  Germania  mallorquina-, 

bandes nobiliàries, bandolerisme 

i  marginació  dels  descendents 

dels jueus conversos).

• El  Regne  de  Mallorca  dins 

l’imperi  europeu  i  hispànic  dels 

Àustria. L’adaptació institucional, 

el  paper  de  la  Inquisició  i  els 

intents centralitzadors. 
2n Història de 

l'Art
Bloc 1: 

Continguts 

Comuns

• L’obra artística com a expressió 

humana en el temps i l’espai.

• Funció  social  de  l’art:  artistes, 

mecenes i clients.

• El  llenguatge  plàstic  i  visual: 

materials,  tècniques  i  elements 
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formals.

• Els  mètodes  d’anàlisi  i 

interpretació de les obres d’art.

• La protecció, la conservació i el 

respecte del patrimoni artístic.

• Ús  del  vocabulari  artístic 

específic.

• Valoració  de  les  manifestacions 

artístiques  pròpies  de  les  Illes 

Balears.

Bloc 3: L'art  

a l'època 

medieval

Tema 1: Les primeres manifestacions 
de l'art medieval

• L'art islàmic

Tema  3:  El  gòtic,  expressió  d'una 
cultura urbana

• Arquitectura i arts plàstiques.

• L'art gòtic a les Illes Balears

Història 
d'Espanya

Bloc 1: Les 

arrels de 

l'Espanya 

contemporà

nia

Tema  2:  Al-Andalus  i  els  regnes 
cristians

• Al-Andalus: organització política, 

econòmica, social i  cultural.  Les 

illes orientals.

• Els  primers  regnes  cristians. 

Orígens i evolució. Repoblació.

• La  Corona  catalanoaragonesa. 

El  Regne  de  Mallorca. 

L’expansió pel Mediterrani
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Annex III: Mostra del material didàctic del projecte
A continuació es presenta el format de com seria el quadern pel professor 

i  el  de l'alumne. El  model  de portada i  disseny pot  variar  al  moment  de la 

impressió.

1. Quadern del professor

Orientacions pel professorat

Descobrim l'Almudaina

Visita Didàctica al Palau de l'Almudaina
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1. Presentació del quadern
Al  present  quadern  oferim  material  per  tal  de  treballar  el  Palau  de 

l'Almudaina  amb  els  teus  alumnes.  Per  tal  d'elaborar  aquest  quadern  s'ha 

tengut  en  compte  el  currículum  de  secundària  que  inclou  dins  dels  seus 

objectius l'estudi i  valoració del patrimoni. Aquest patrimoni, si és entès pels 

alumnes,  el  podran  estimar,  valorar  i  conservar.  D'aquesta  manera  un  dels 

objectius d'aquesta visita és que els nins comprenguin i valorin que el nostre 

patrimoni,  com a testimoni  de la nostra història és important.  D'altra banda, 

l'estudi d'aquest palau també permet treballar l'àrea de les Ciències Socials de 

manera transversal, tractant aspectes propis tant de la història -pel que fa als  

personatges i etapes històriques, però també a costums, mode de vida d'altres 

èpoques, aspectes socials, polítics i econòmics-, història de l'art -des del mateix 

edifici  en  si  mateix  que  representa  exemples  excepcionals  de  diverses 

èpoques, però també per les obres artístiques que se'n deriven- i geogràfics 

-sobretot per la seva influència en el traçat urbà i composició de la ciutat i de 

les activitats econòmiques de cada moment-. 

A continuació trobaràs en primer lloc com serà la metodologia de treball 

que proposam per dur a terme aquestes visites didàctiques al palau. Aquesta 

metodologia segueix pel que fa a continguts el currículum oficial plantejat per 

cada nivell educatiu, però també segueix una metodologia activa i participativa 

on l'alumne sigui  la  peça principal  del  seu aprenentatge  i  que a  través  de 

preguntes, reflexions i deduccions pugui descobrir els continguts del palau. 

Seguidament es presenta l'itinerari que seguiren durant la visita al Palau, 

amb tots els punts on es duran a terme les explicacions i activitats de la sortida. 

Amb aquesta seqüència de la visita prèvia es pretén oferir una visió global al 

professor per tal que pugui introduir als alumnes el que es realitzarà a la sortida 

prèviament  a  la  mateixa. Això és  molt  important  perquè  consideram  que 

l'alumne si ve amb unes idees prèvies del que farà, afavorint per tant que pugui  
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associar coneixements, comprendrà i s'engrescarà molt més que si no ha fet 

cap feina prèvia. Després d'aquesta vista general de la visita s'especifiquen un 

seguint  d'activitats  per  tal  de  realitzar  abans,  durant  i  després  de  la  visita. 

Aquestes  activitats  són  orientatives  i  es  poden  modificar  en  funció  de  les 

característiques del grup. 

Al final d'aquest material que oferim al professorat hi trobam un glossari 

de vocabulari i una sèrie de recursos per tal de seguir treballant el tema en més 

profunditat després de fer la visita, com alguns textos que parlen de l'edifici, de 

l'època d'algun element en concret, entre d'altres.
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2. Metodologia de la vista
Dins del projecte  Descobrim l'Almudaina, proposam tres tipus de visites, 

que ens mostren el Palau de l'Almudaina des de perspectives diferents. Cada 

una  d'elles  contempla  uns  objectius,  continguts  i  competències  a  treballar 

relacionades amb les disciplines de l'àrea de les Ciències Socials. Malgrat tot 

els tres itineraris mostren una mateixa estructura i alguns aspectes en comú. 

1. La  feina  prèvia  a  l'aula.  A  partir  de  les  orientacions  que  es 

proporcionen  a  continuació  poder  treballar  amb  una  sèrie 

d'activitats prèvies i de fotografies del Palau poder contextualitzar la 

visita. 

2. Durant  la  visita,  una  primera  part  serà  dedicada  a  l'acollida  i 

introducció al palau. Aquesta part sobretot se centrarà a constatar 

quin  nivell  i  coneixements  previs  té  el  grup  per  tal  d'adaptar  al 

màxim la visita a la tipologia de grup. Per la segona part que és la 

visita com a tal, el monitor realitzarà les explicacions a través d'un 

diàleg amb els participants, fent preguntes i recordant conceptes 

que es puguin anar repetint, per tal que els alumnes tenguin una 

actitud  activa  i  participativa  del  procés  d'aprenentatge.  Durant 

l'explicació  a  més  es  proposen  una  sèrie  d'activitats  per  anar 

realitzant durant la visita. Les activitats són diferents a cada itinerari  

però sempre hi haurà una primera part comuna de característiques 

generals del Palau, el seu estil i evolució general.

3. Finalment es proposa una activitat de síntesi que englobi o recordi 

tot  el  treballat  durant  la  visita  i  que  s'aconsella  fer-la  a  l'aula. 

Aquestes activitats poden ser des d'un treball d'investigació d'algun 

dels  aspectes  que  s'han  tractat  fins  a  activitats  de  consolidació 

seguint  la mateixa línia de feina que a les activitats proposades 

durant la visita. 
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Per tant com es pot veure l'estructura de les visites i metodologia serà 

comuna  per  tots  els  recorreguts,  canviant  només  l'èmfasi  que  es  posa  en 

segons quins aspectes en funció de l'itinerari triat. 

Pel que fa al quadern de l'alumne, consta de dues parts, una primera que 

és una breu presentació al Palau, per tal d'introduir i contextualitzar la visita. 

Seguidament hi  ha tot  un seguit d'informacions i  activitats relacionades amb 

cada una de les aturades que es realitzen durant la visita. 

Per  tal  de diferenciar  cada part  s'ha establert  un codi  de símbols que 

identifiquen cada una de les parts.

Informació Activitat
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3. Seqüència de la visita30

3.1. Informació general sobre el Palau de l'Almudaina
El Palau Reial de l'Almudaina té un origen àrab. L'any 903, Mallorca és 

ocupada pels musulmans.  Al  lloc on se suposen uns antics fonaments d'un 

assentament romà anterior, aixecaren un alcàsser i una alcassaba, que servirà 

de residència als valís o governadors de l'illa. L'antiga fortalesa musulmana era 

un alcàsser envoltat per un doble recinte: un extern de caràcter defensiu i un 

altre intern de caràcter residencial. Els dos recintes però quedaven dins d'una 

fortificació amb torres. El recinte extern abastava aproximadament la superfície 

de  l'edifici  actual  quedant  el  recinte  intern.  De  l'època  de  dominació  àrab 

queden alguns testimonis com és la forma de construcció d'alguns murs i els 

banys.

Plànol dels recintes emmurallats de la Ciutat de Palma segons Pedro Alcantara Peña  
al 1869

30 Les  primeres  parts  d'aquest  apartat,  Informació  general  sobre  el  Palau  de l'Almudaina  i 
Configuració de les parts del Palau de l'Almudaina, són comunes a tots els itineraris.
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Amb la conquesta cristiana per part de Jaume I d'Aragó, anomenat "El 

Conqueridor",  el  31  de  desembre  de  1229,  aquest  alcàsser  passa  a  ser 

residència dels reis de Mallorca primer, i  després dels virreis i  governadors. 

Actualment  encara  manté  aquesta  doble  funció,  militar  i  reial,  ja  que  la 

Comandància Militar de Balears encara hi té dependències, i és utilitzada com 

a residència reial. 
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El fill de Jaume I, Jaume II, va heretar el Regne de Mallorca, que estava 

format per les illes i  els territoris al nord dels Pirineus que perduraria fins a 

1349, malgrat les pressions aragoneses. La coronació de Jaume II va tenir lloc 

a l'Església de Santa Eulàlia el 12 setembre 1276 a la mort del seu pare. En 

1285  el  rei  Alfons  III  d'Aragó  conquesta  l'illa  i  Jaume  II  es  veu  obligat  a  

abandonar la  seva cort  i  a refugiar en els  estats  continentals fins a la Pau 

d'Agnani signada en 1295. No serà però fins a la seva tornada que aquest 

monarca adequa l'edifici a la seva funció de residència règia, seguint el model 

donat per la seva Palau Reial de Perpinyà. El Palau es converteix així en una 

petita  cort  per  al  Regne  Mallorquí  que  va  arribar  a  abastar  les  illes  i  més 

Montpeller, Cerdanya i el Rosselló. 

Les  obres  d'adequació  de  l'edifici  es  realitzen  entre  1305  i  1314, 

respectant en tot moment l'estructura de l'alcàsser musulmà amb ampliacions 

en què s'aprecia l'estil gòtic llevantí del moment. A les obres varen participar 
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dos arquitectes importants del moment: Pere Salvà, autor del Castell de Bellver 

i del Palau Reial de Perpinyà, i el mestre rossellonès Ponç des Coll.

En 1311, després de la mort de Jaume II, puja al tron Sanç I, fill de Jaume 

II i de Esclaramunda de Foix. Es va casar amb Maria de Nàpols i a ell es deu la 

col·locació  de  l'àngel  sobre  la  torre  més  alta,  obra  de  l'escultor  Antonio 

Camprodon. El 4 setembre 1324 mor el rei sense descendents directes i el tron 

l'ocupa el seu nebot Jaume III a qui correspon l'època més brillant del regnat de 

Mallorca, encara que durant el seu regnat, en 1343, va ser envaïda l'illa per  

Pedro IV d'Aragó , qui utilitza el Palau com a residència de governadors i presó.  

Jaume III va morir en 1349 a Llucmajor lluitant per recuperar el tron i, després 

de la seva mort, el palau queda abandonat i sense ús.

Joan I d'Aragó el va habitar temporalment i s'explica que durant el seu 

regnat  es  van  fer  al  Palau  proves  d'alquímia  a  càrrec  del  francès  Jaume 

Lustrach.  El  rei  Alfons  V  també  el  va  utilitzar  com  a  residència  en  dues 

ocasions. En 1500 va ser caserna del senyor Gonzalo de Còrdova, el  Gran 

Capità, i l'Emperador Carles V va fer escala a ell en la seva marxa cap a Alger, 

després de la mort de l'emperadriu Isabel a 1541.

Va ser Isabel II qui va visitar de nou l'Almudaina a 1860 i després d'ella 

Alfons XIII el va freqüentar en diverses ocasions. Actualment SS. MM. El rei 

Felip VI i la reina Leticia l'utilitzen com a seu dels actes oficials que se celebren 

durant la seva estada a l'illa.
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Arbre genealògic dels reis de Mallorca. Extret del quadern de  
Palma Educa. Història creada història contada.

3.2. Configuració de les parts del Palau de l'Almudaina
A continuació, després de conèixer un poc més sobre la història i evolució 

del  Palau, i  dels personatges i  monarques,  passarem a donar una sèrie de 

pinzellades sobre com és la seva configuració arquitectònica i quines parts el 

formen.
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El palau presenta forma de rectangle tancat per murs, i aquests al seu 

temps  per  torres  de  planta  quadrada.  De  les  torres  destaquen  la  Torre  de 

l'Homenatge  o  de  l'Àngel,  que  adopta  aquest  nom per  estar  coronada  per 

l'arcàngel Gabriel que és una escultura-panell de principis del segle XIV, i la 

Torre de l'Esperò, que és la més antiga de l'antic alcàsser. En definitiva poden 

dir que després de les reformes el palau resultant és un castell reial amb dos 

nuclis ben diferenciats: el Palau del senyor rei i al Palau de la senyora regina. 

Al voltant d'ells apareixen altres zones: els banys àrabs, el Saló Major, la Reial 

Capella de Santa Anna, la Capella de Sant Jaume, el pati de la reina, l'hort del  
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rei, l'hort de la reina i un gran arc que comunicava el palau amb el mar.

Com hem dit, el Castell Reial que es configura al segle XIV tenia diverses 

parts ben diferenciades. En primer lloc, situat en l'ala sud del castell, es trobava 

al Palau del Senyor Rei (part de color blau al plànol) que ocupava la zona que 

anteriorment va ser alcàsser almoràvit i 

residència dels primers prínceps. Aquest 

palau  constituïa  una  gran  terrassa 

rectangular  amb  tres  altures,  en 

cadascuna de les quals hi havia quatre 

estances i es trobava flanquejat per cinc 

torres,  entre  les  quals  destaca  la  de 

l'àngel. Adossada a la façana de llevant 

es trobava el Saló o Sala Major (zona de 

color groc al plànol) que era una àmplia 

estança amb tres grans xemeneies que 

l'escalfaven  i  estava  il·luminada  per 

grans  finestrals  que  s'obrien  al  pati 

d'Armes i a la muralla que dóna al mar.

L'altra part la configura el Palau de 

la  Senyora  Regina  (zona  de  color 

vermell) que ocupava la zona de ponent, 

al costat del pati anomenat de la reina. 

En  aquest  palau  tenien  el  seu 

allotjament, a més de la reina, les seves 

dames de companyia i les infantes. En aquesta zona es troba actualment en 

procés de recuperació per tal d'obrir al públic una sèrie d'estances que estaven 

destinades a la Prefectura de zona militar. 

Adossats al  Palau del Rei es trobaven els banys àrabs, que es troben 
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entre la torre de l'àngel i el Palau de la Reina (zona de color blau cel). Eren d'ús 

comú per als dos palaus i s'accedia a ells pel pati de la reina.

En aquest complex existien també dos horts:  l'hort  del rei  i  l'hort  de la 

reina. El primer es situava a la vora de la 

Riera  i  en  ell  es  conreaven  hortalisses, 

creixien  diferents  espècies  d'arbres  i  es 

criaven animals per al consum del monarca 

o  per  obsequiar  monarques  estrangers. 

L'hort de la reina es trobava a dins del palau 

i assortia de vegetals i d'animals a la cuina 

de la reina. En aquesta horta existien dues 

basses a les quals arribava l'aigua des de la 

font de la vila i sortia a través unes aixetes 

zoomorfs d'origen musulmà.

Completant aquest conjunt destaca el 

que avui s'anomena "Arc de la mar" que és 

un  element  característic  del  Palau  de 
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l'Almudaina, construït al segle XI. L'últim recinte emmurallat que tenia el palau 

estava en el seu costat sud construït dins del mar. En aquesta muralla existia 

un gran arc pel qual entraven les naus reals, amb la qual cosa l'embarcament i 

desembarcament  es  realitzaven  intramurs.  Aquest  gran  arc  es  deia  de  la 

"drassana" o del "Espalmador".
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3.3. Itinerari 31

3.3.1. RECORREGUT 1: Coneix el Palau de l'Almudaina
Aquest  itinerari  es  planteja  com  una  visita  general  on  es  veuen  els 

aspectes  generals  del  palau.  Es  toquen  temes  arquitectònics  com  saber 

diferenciar èpoques constructives, les parts que formen el palau, els usos que 

tenien a l'època, personatges, casa reial  mallorquina, entre d'altres. Aquesta 

visita està pensada per tots els nivells, ja que dóna una visió general del palau. 

La seqüència d'aquest recorregut serà la següent. 

El primer que trobam quan entram per la porta principal és el Pati del Rei 

o d'Honor, on es troba la font dels lleons i la capella de Santa Anna. A aquesta 

31 A la  present  mostra  es  presenten  de  manera  consecutiva  els  diferents  recorreguts  que 
s'ofereixen al Palau, però a la versió definitiva es crearien de manera individualitzada, de tal 
manera que a cada quadern només es mostraria un dels recorreguts. 
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primera aturada explicarem l'estructura general del palau, d'on s'ubica, com és 

la seva estructura, i què explicarem durant la visita. També es recordaran una 

sèrie de normes bàsiques durant la visita.

La segona aturada es farà al segon pati, el de la Reina o del Brollador, 

que es troba darrere, actualment encara no es pot visitar però si veure. Aquesta 

aturada  ens  servirà  per  poder  explicar  els  orígens  musulmans  del  recinte. 

Recordarem com funcionen els banys i explicaren la divisió del palau en dos, 

un pel rei un altre per la reina. Aquesta sala ens permet fer-ho gràcies a la 

disposició dels miralls que ens permetrà comprendre com funcionaven aquests 

sistemes de calefacció de l'aigua. Finalment ens fitxarem a una de les parets 

del palau on s'observen diferents tipus de construccions, arcs tapiats, diferents 

tipus de pedres, per tal d'investigar què ens poden contar les pedres.

El tercer punt d'interès d'aquest recorregut el realitzarem a les terrasses 

del  Palau,  on  a  partir  de  fotografies  antigues  de  la  façana  marítima 

reflexionarem sobre  com a  canviat  uns  anys  enrere,  ens  fitxarem amb els 

elements que encara romanen intactes i quins han canviat i com. Aprofitarem 

també per veure l'arc de l'Espalmador i explicar quina funció devia tenir aquest 

port privat, com a quart punt d'interès de la visita. Aquest arc donava accés 
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directe  a  les  naus  dels  valís  i  dels  emirs  musulmans  al  port  privat  de 

l'Almudaina. L'arc es va mantenir cegat durant segles i fou descobert el 1961. 

Obertura  de  18  metres  en  forma  d'arc  semicircular  i  lleugerament  el·líptic. 

Aquesta aturada també ens servirà per comentar el nom de cada una de les 

torres del primitiu recinte fortificat.

La cinquena aturada la realitzarem a la sala del Tinell. De totes les sales 

que es poden visitar, destaca la del Tinell o del Tron construïda durant el segle 

XIV amb grans arcs diafragmes apuntats i coberta a dos vessants. Explicarem 

que actualment aquesta sala està dividida en dues plantes i en diverses sales,  

però  originàriament  era  una  única  sala  similar  a  la  del  Palau  major  de 

Barcelona  o  la  sala  de  Mallorques  de  Perpinyà.  Aquestes  semblances  les 

explicarem amb imatges d'aquestes sales per tal d'imaginar les dimensions de 

l'espai si romangués intacte.

Per acabar el recorregut ens dirigirem a l'exterior del Palau, concretament 

a la costa de la Seu, on explicarem com per una banda es va haver de reformar 

la murada del Palau, com i per a què es feia servir l'anomenada Torre dels 

Caps, i finalment els brolladors que trobam a tot el carrer.
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La  visita  acabarà  explicant  com  es  configura  s'Hort  del  Rei,  amb  la 

importància de l'aigua i dels arbres i plantes que la configuren. Explicarem que 

a l’edat mitjana la idea de jardí s’assimilava a la d’hort; per això, a l’Hort del Rei  

hi  havia  xiprers,  palmeres,  tarongers,  llimoneres,  pruneres,  llorers,  vinyes  i 

plantes hortícoles, així com animals salvatges, que eren regalats al rei, com 

lleons, óssos o llops. Durant segles va estar tancat entre muralles al llarg del 

curs de la Riera. A finals del segle XIX es va construir un quarter de cavalleria, 

el teatre Líric, l'hotel Almudaina i el cafè Riscal. Entre 1961-68 s'enderroquen 

aquests edificis i  l'hort del palau és remodelat fins a tenir la fesomia actual: 

fonts  i  diverses  espècies  vegetals  a  més  de  diverses  escultures  d'artistes 

contemporanis.
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3.3.2. RECORREGUT 2: Qui viu aquí? La història a través dels seus  
personatges

Aquesta visita es proposa com un recorregut pel Palau de l’Almudaina 

posant més èmfasi als seus personatges per tal de reconstruir els fets que es 

volen  explicar  a  partir  dels  mateixos  protagonistes.  La  visita  se  centrarà 

especialment  a  aquelles  sales  que  representen  i  exemplifiquen  l'acció  dels 

protagonistes del palau, com per exemple els Banys Àrabs per explicar la part 

històrica islàmica, i la Sala dels Reis on a partir dels retrats dels patronatges 

més importats pel palau es posaran les bases per poder realitzar les activitats 

durant  el  recorregut.  En  aquest  cas  la  proposta  d'activitat  de  síntesi  és  la 

representació d'una escena de com seria un dia a la cort.

La visita que proposem a continuació començarà el recorregut a l'entrada 

on trobem el Pati del Rei o d'Honor, on es troba la font dels lleons i la capella 

de Santa Anna. A aquesta primera aturada explicarem l'estructura general del 
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palau, d'on s'ubica, com és la seva estructura, i què explicarem durant la visita.  

També es recordaran una sèrie de normes bàsiques durant la visita.

La segona aturada es farà a la sala de les Xemeneies, on s'explicarà com 

era viure a la cort durant els segles XIII, XIV i 

XV. Quines eren els costums, protocols, lleis 

més  importants,  jerarquia  social,  entre 

d'altres. Aquestes explicacions ens ajudaran 

algunes il·lustracions del llibre dels Reis i les 

lleis palatines, per tal de veure com eren les 

vestimentes, decoracions dels palaus, oficis i 

maneres  d'oci  de  l'època.  Aquesta  segona 

aturada també ens servirà per explicar com 

són els escuts d'armes que es troben a la 

sala i finalment comentarem la pintura on es 

representa  la  rendició  del  valí  "Abu  Yahya 

Muhammad Ibn Abi Imram Al-Tinmalali" al rei 

Jaume I.

La tercera aturada d'aquest itinerari la realitzarem a la sala dels Reis on 

aprendrem com va ser la successió de reis al Regne de Mallorca. Aquesta sala 

ens interessa també perquè al centre trobam una vitrina amb la Cimera reial. A 

la sala del consell en canvi ens fitxarem amb els elements arquitectònics, ja 

que juntament amb la sala dels reis formaven part del Tinell. De totes les sales 

que es poden visitar, destaca la del Tinell o del Tron construïda durant el segle 

XIV amb grans arcs diafragmes apuntats i coberta a dos vessants. Explicarem 

que actualment aquesta sala està dividida en dues plantes i en diverses sales,  

però  originàriament  era  una  única  sala  similar  a  la  del  Palau  major  de 

Barcelona  o  la  sala  de  Mallorques  de  Perpinyà.  Aquestes  semblances  les 

explicarem amb imatges d'aquestes sales per tal d'imaginar les dimensions de 

l'espai si romangués intacte.
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El següent punt que visitarem seran les terrasses del Palau, on a partir de 

fotografies antigues de la façana marítima reflexionarem sobre com a canviat 

uns anys enrere, ens fitxarem amb els elements que encara romanen intactes i 

quins han canviat i com. Aprofitarem també per veure l'arc de l'Espalmador i 

explicar quina funció devia tenir aquest port privat, com a quart punt d'interès 

de la visita. Aquest arc donava accés directe a les naus dels valís i dels emirs 

musulmans al  port  privat  de l'Almudaina.  L'arc es va mantenir  cegat  durant 

segles  i  fou  descobert  el  1961.  Obertura  de  18  metres  en  forma  d'arc 

semicircular i lleugerament el·líptic. 

A la  sala  dels  banys  àrabs ens servirà  per  poder  explicar  els  orígens 

musulmans del recinte. Recordarem com funcionen els banys i explicaren la 

divisió  del  palau en dos,  un pel  rei  un altre  per  la  reina.  Aquesta sala ens 

permet fer-ho gràcies a la disposició dels miralls que ens permetrà comprendre 

com funcionaven  aquests  sistemes  de  calefacció  de  l'aigua.  Finalment  ens 

fitxarem a una de les parets del palau on s'observen 

diferents tipus de construccions, arcs tapiats, diferents 

tipus  de  pedres,  per  tal  d'investigar  què  ens  poden 

contar les pedres.

Finalment al passadís que comunica el pati de la 

reina amb el pati del rei ens fitxarem amb el que podem 

esbrinar tan sols mirant les pedres d'una pared, ja que 

hi ha finestres tapiades, diferents tipus de construcció 

en  pedra,  etc.  Així  farem  un  repàs  per  les  més 

importants reformes que s'han fet a dins del palau. 

Activitat específica de síntesi
Per acabar aquest itinerari, entre tots recordarem quins són els trets més 

importants de la societat medieval, recordant el que hem après durant la visita. 

Una vegada explicada l'evolució de la Casa de Mallorca, amb els principals 
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protagonistes, les seves intrigues i secrets es realitzarà una dramatització de 

com seria un dia a la cort de Jaume II. Aquesta part es proposa per seguir amb 

la dinàmica teatral de les proposades pel Palau Reial de Madrid.

3.3.3. RECORREGUT 3: La Ciutat de Palma vista des del Palau
Aquesta  visita  se  centra  sobretot  amb  els  canvis  urbanístics  que  han 

envoltat al Palau, com per exemple, s'Hort del Rei, el passeig de dalt murada, 

el Parc de la mar, etc. Per tant aprofitant que el mateix palau ha estat testimoni 

de tota l'evolució històrica de la ciutat i els seus voltants, poder explicar tot el  

seguit  de  reformes  i  canvis  urbanístics  fins  al  dia  d'avui.  Per  tant  aquesta 

proposta pretén explicar com el Palau de l'Almudaina es relaciona amb la ciutat 

i com ha anat evolucionant amb el pas del temps.

La primera part de la visita com sempre és la part general i introductòria, 

quines característiques té, com ha anat evolucionant amb el pas del temps i 
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com es gestiona actualment. Es farà al pati d'Honor o del Rei, on es troba la 

font  dels  lleons  i  la  capella  de  Santa  Anna.  A  aquesta  primera  aturada 

explicarem  l'estructura  general  del  palau,  d'on  s'ubica,  com  és  la  seva 

estructura, i què explicarem durant la visita. També es recordaran una sèrie de 

normes bàsiques durant la visita.

A la  segona  aturada  ens  fitxarem  a  una  de  les  parets  del  palau  on 

s'observen  diferents  tipus  de  construccions,  arcs  tapiats,  diferents  tipus  de 

pedres,  per  tal  d'investigar  què  ens  poden  contar  les  pedres.  Finalment 

arribarem al segon pati, el de la Reina o del Brollador, que es troba darrere 

actualment encara no es pot visitar però si veure. Aquesta aturada ens servirà 

per  poder  explicar  els  orígens  musulmans  del  recinte.  Recordarem  com 

funcionen els banys i explicaren la divisió del palau en dos, un pel rei un altre  

per la reina. Aquesta sala ens permet fer-ho gràcies a la disposició dels miralls 

que ens permetrà comprendre com funcionaven aquests sistemes de calefacció 

de l'aigua.
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El tercer punt d'interès d'aquest recorregut el realitzarem a les terrasses 

del  Palau,  on  a  partir  de  fotografies  antigues  de  la  façana  marítima 

reflexionarem sobre  com a  canviat  uns  anys  enrere,  ens  fitxarem amb els 

elements que encara romanen intactes i quins han canviat i com. Aprofitarem 

també per veure l'arc de l'Espalmador i explicar quina funció devia tenir aquest 

port privat, com a quart punt d'interès de la visita. Aquest arc donava accés 

directe  a  les  naus  dels  valís  i  dels  emirs  musulmans  al  port  privat  de 

l'Almudaina. L'arc es va mantenir cegat durant segles i fou descobert el 1961. 

Obertura  de  18  metres  en  forma  d'arc  semicircular  i  lleugerament  el·líptic. 

Aquesta aturada també ens servirà per comentar el nom de cada una de les 

torres del primitiu recinte fortificat. Explicar l'existència d'aquest port privat ens 

pot  servir  també per  parlar  de  les  activitats  econòmiques  pròpies  d'aquella 

època.

La següent aturada la realitzarem a la sala del Tinell. De totes les sales 

que es poden visitar, destaca la del Tinell o del Tron construïda durant el segle 

XIV amb grans arcs diafragmes apuntats i coberta a dues vessants. Explicarem 

el passat i el present d'aquesta sala, posant molt d'interès a explicar els canvis i 
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reformes que ha patit. Les semblances que puguem extreure del Palau major 

de Barcelona o la sala de Mallorques de Perpinyà, les explicarem amb imatges 

d'aquestes  sales  per  tal  d'imaginar  les  dimensions de l'espai  si  romangués 

intacte.

Per acabar el recorregut ens dirigirem a l'exterior del Palau, concretament 

a la costa de la Seu, on explicarem com per una banda es va haver de reformar 

la murada del Palau, com i per a què es feia servir l'anomenada Torre dels 

Caps, i finalment els brolladors que trobam a tot el carrer.

La  visita  acabarà  explicant  com  es  configura  s'Hort  del  Rei,  amb  la 

importància de l'aigua i dels arbres i plantes que la configuren. Explicarem que 

a l’edat mitjana la idea de jardí s’assimilava a la d’hort; per això, a l’Hort del Rei  

hi  havia  xiprers,  palmeres,  tarongers,  llimoneres,  pruneres,  llorers,  vinyes  i 

plantes hortícoles, així com animals salvatges, que eren regalats al rei, com 

lleons, óssos o llops. Durant segles va estar tancat entre muralles al llarg del 

curs de la Riera. A finals del segle XIX es va construir un quarter de cavalleria, 

el teatre Líric, l'hotel Almudaina i el cafè Riscal. Entre 1961-68 s'enderroquen 

aquests edificis i  l'hort del palau és remodelat fins a tenir la fesomia actual: 

fonts  i  diverses  espècies  vegetals  a  més  de  diverses  escultures  d'artistes 

contemporanis.
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4. Activitats
A continuació us presentam unes activitats  per  tal  de realitzar  abans i 

després de la visita. Les activitats prèvies, ens serveixen per poder introduir els 

continguts  que  tractarem en  profunditat  a  la  visita  i  així  poder  aprofundir  i  

connectar molt  més amb els alumnes. Pel  que fa a les activitats per seguir 

treballant a classe després de la visita són activitats que tanquen el cercle de la 

sortida, ja que permet comprovar el què s'ha après durant la mateixa. 

4.1. Activitats prèvies
1. Amb un mapa actual de la ciutat de Palma marca per on passaven les 

antigues  muralles  de  la  ciutat.  Per  reflexionar  amb  els  alumnes:  Ha 

canviat alguna cosa? 

Et recomanem que projectis a l'aula un mapa actual de Palma a través de  

la plataforma de Google Maps: https://maps.google.com/

2. Cerca informació sobre el promotor de l'estil gòtic a Mallorca, Jaume II.  
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3. Quines  altres  obres  arquitectòniques  del  gòtic  coneixes?  Hi  trobes   

algunes semblances?
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4. L'estil gòtic, quines característiques té?  

Elements de l'arquitectura gòtica

• Arc apuntat

• Volta de creueria: ela arcs que s'entrecreuen per formar els panys de 

volta es tanquen a la clau de volta, on s'uneixen tots els nervis dels arcs.

• Pilar  amb  baquetes  adossades:  com a  continuació  de  cada  un  dels 

nervis de la volta i que rodegen al pilar central que actuen com a suport.

• Arc botant: tros d'un arc que ajuda a repartir les forcen de la volta cap 

als  laterals  o  contraforts  de  reforç  que  es  situen  a  l'exterior.  També 

condueix l'aigua de pluja  cap a les gàrgoles.  Els  extrems solen anar 

rematats per pinacles de forma piramidal.
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L'edifici  més  característic  és  la  Catedral  però  també  és  molt  important 

l'arquitectura gòtica civil:

• Llotja

• Ajuntament

• Palaus

• Castells

5. Compara  la  Sala  de  Mallorca  de  Perpinyà  i  del  Palau  Major   de   

Barcelona. Quines diferències i semblances trobes?
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Saló de Mallorca. Palau dels Reis de  
Mallorca a Perpinyà. De: Joan Domenge 
Mesquida (2013). Arquitectura palatina... 
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4.2. Activitats per després de la visita:

1. Cerca algun carrer de Palma amb el nom d'algun monarca vinculat amb   

el Palau, explicau qui era aquest personatge i assenyaleu el carrer a un 

mapa.

Aquí trobareu algunes informacions sobre els carrers de la nostra ciutat.

http://www.cultura.palma.es/pagina.php?Cod_fam=5&Cod_sub=85&Plantilla=B

Mapa de Plama de Mallorca. www.ikarakorum.com  
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2. Crea un eix cronològic amb els fets més importants que tenen relació 

amb el Palau.

3. Marca amb diferents colors les diferents parts del palau i assenyala el   

seu nom  .  
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5. Solucionari del quadern de l'alumne32

6. Avaluació33:
Contesta amb una creu segons el grau de satisfacció amb la visita que 

acabes  de  realitzar.  Si  ho  consideres  oportú  espenta  algun  aspecte  que 

milloraries a mode de suggeriment. 

Qüestionari d'avaluació de la sortida didàctica

Marca amb una creu la resposta de les preguntes següents  
segons la teva experiència i opinió:

Sí No

1- L'explicació del monitor és clara i adequada als continguts 

del grup?
2- Les activitats proposades ajuden a millorar la comprensió 

dels continguts?
3- El monitor ha sabut guiar i engrescar de manera adequada 

al grup
4- Creus que l'itinerari respon als objectius i continguts marcats 

pel gabinet didàctic?
5- El material proporcionat, tant pel professor com per l'alumne 

és d'ajuda?

6- Creus que el temps invertit durant la visita és suficient?

7- Has utilitzat les activitats proposades per fer abans i 

després?

32 A la versió definitiva aquí s'inclouran el quadern de l'alumne complet i amb les activitats fetes. 
Per tenir una mostra de com seran les activitats veure l'annex següent.

33 S'entregarà amb un full a part o en versió web per tal que ho puguin enviar al departament, o  
en persona el mateix moment de la visita o via correu electrònic.
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7. Material extra

7.1. Com comentar una obra d'art 34

Part comuna a totes les tipologies:

a) Fitxa tècnica:

Títol

Autor [lloc i data naixement i mort]

Cronologia

Tècnica

Mides

Estil

Tipologia

Tema [a les obres plàstiques]

Localització

b) Context històric i cultural

URBANISME

• configuració de l’espai

• relació arquitectura - urbanisme

• relació urbanisme - monument

34 Seguint l'esquema d'anàlisi d’obres d’Història de l’art. PAU 2015. Recuperat el 10/06/2015 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_univ
ersitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_d_acces_a_la_universitat__pau/exa
mens_i_informacio_de_les_materies/historia_art/documents/historia_art_esquema_analisis_obr
es_2015.pdf
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• relació arquitectura / monument - paisatge

• antecedents

• influències posteriors

• relacions amb obres similars de l’autor o de l’escola

• diferències amb altres solucions coetànies [d’altres escoles o de la 

mateixa escola]

ARQUITECTURA

• planta

◦ tipus [creu llatina, creu llatina invertida, creu grega, creu grega 

allargada,  basilical,  circular,  el·líptica  longitudinal,  el·líptica 

transversal,  flexible,  ...]  o  parts  [nau  central,  naus  laterals, 

capelles intercomunicades, creuer, absis, ...] o ritmes

• alçat o elements de sustentats i de cobriment [volta de canó, volta 

d’aresta romana, cúpula (circular, el·líptica...), tambor, llanterna, ...] 

o elements de suport [columnes, pilastres (tipus, ordre), arcs, ...]

• façana

◦ organització  vertical  i  horitzontal  [cossos,  carrers,  elements, 

frontó  (triangular,  circular,  combinat,  trencat,  mixtilini,  ...), 

pilastres, columnes (tipus, ordre), volutes, ...] o ritmes

• funció [utilitària, teatral, especulativa...]

• simbolisme

• relació arquitectura – urbanisme

• antecedents
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• influències posteriors

• relacions amb obres similars de l’autor o de l’escola

• diferències amb altres solucions coetànies [d’altres escoles o de la 

mateixa escola]

ESCULTURA

• anàlisi formal

◦ formes de representació: embalum rodó i relleu [tipus de relleu: 

alt, mig, baix...]

◦ unifacial, multifacial

◦ un sol bloc, diversos blocs

◦ ritmes [contraposto, plecs, ...]

◦ materials [pedra, marbre, bronze, fusta, argent, ...]  Explicar la 

tècnica

◦ cromatisme [policromia, daurat, diferents tipus de material, ...]

• anàlisi conceptual

◦ tema [atributs,  font  literària:  Bíblia,  llibre d’història,  narracions 

clàssiques, ...]

• models plàstics

◦ antecedents

◦ influències posteriors

• relacions amb obres similars de l’autor o de l’escola

• diferències amb altres solucions coetànies [d’altres escoles o de la 
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mateixa escola]

PINTURA

• anàlisi formal

◦ forma tancada (dibuixística), forma oberta (pictòrica)

◦ composició oberta (centrífuga), composició tancada (centrípeta)

◦ composició unitària, composició no unitària

◦ composició  superficial  (termes  separats  amb  perspectiva 

geomètrica), composició profunda (superposició dels elements 

amb perspectiva aèria)

◦ composició fosca, composició clara

◦ línia de l’horitzó

◦ geometria  [composició  circular,  triangular,  triangle  invertit, 

diagonals, verticals, corbes, contracorbes, ...]

◦ llum [real, artificial, conseqüent, ...]

◦ cromatisme [sempre que s’hagi comentat a classe, o bé s’hagi 

llegit (les diapositives falsegen)]

◦ tècnica: tremp, oli, fresc, matèrica, dripping, collage, ...

• anàlisi conceptual

◦ tema [atributs, font literària: Bíblia, llibres d’Història, narracions 

clàssiques, ...]

• models plàstics

◦ antecedents
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◦ influències posteriors

• relacions amb obres similars de l’autor o de l’escola

• diferències amb altres solucions coetànies [d’altres escoles o de la 

mateixa escola]

7.2. Glossari de termes:
• Al-Andalus: nom donat al territori de la península Ibèrica que es va 

incorporar a l'islam durant l'Edat Mitjana.

• Alcàsser: palau  reial  fortificat  que  servia  de  residència  al  valí 

musulmà.

• Alcassaba: Fortalesa militar de la ciutat.

• Arc Apuntat: Tipus d'arc que acaba en angle. És l'arc característic 

de l'estil gòtic.

• Banys àrabs: espai  amb funcions higièniques a  la  vegada que 

relacionat amb la purificació espiritual.

• Clau de volta: Peça superior d'una volta on convergeixen tots els 

nervis que la formes. Algunes poden estar decorades. 

• Cúpula: Volta  semiesfèrica  que  cobreix  un  espai,  generalment 

quadrat.  Per  passar  de  la  planta  quadrada  a  una  circular  o 

octogonal es fa amb trompes o petxines. 

• Dovella: Bloc de pedra, que si es disposen radialment, formen un 

arc.

• Enteixinat: Conjunt de bigues de fusta entrecreuades que formen 

cassetons  quadrats  o  poligonals.  Solen  estar  decorats  amb 

motllures i o amb policromia
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• Façana: la  cara  exterior  d'un  edifici  on  se  sol  situar  la  porta 

principal. 

• Gàrgola:  conducte  que  serveix  de  desguàs  de  l'aigua  de  les 

teulades i canalons. Se li aplica aquest nom a les que són de pedra 

i  pròpies  del  món  clàssic  o  gòtic,  i  normalment  adopten  forma 

humana o d'animals fantàstics. 

• Gòtic: estil arquitectònic que neix al nord de França al segle XII. 

Les seves característiques principals són la volta de creueria, l'art 

apuntat o ogival, contraforts i arcbotants, amb un clar predomini de 

la llum i verticalitat -a diferència del romànic-. 

• Mainell:  part  arquitectònica de pedra o fusta que amb forma de 

columna divideix verticalment el buid d'una finestra en dos. 

• Marès: tipus  de  pedra  molt  fàcil  de  treballar  i  abundant  a  les 

Balears,  que es treu de dipòsits d'arenes marines. Les pedreres 

més importants les trobam a Santanyí i Galdent.

• Mènsula:  peça  volada  que  surt  d'una  paret  on  està  fixada 

normalment servint de suport d'una estàtua.

• Madina o Medina: Nom donat a les ciutats medievals islàmiques.

• Mesquita:  edifici  religiós  destinat  a  l'oració  i  reunions  de  la 

comunitat musulmana.

• Mudèjar: Persona  musulmana  que  vivia  al  territori  hispànic 

després de la conquesta cristiana, a canvi d'un tribut.

• Muralla: Mur alt i gruixat que forma una barrera per tal de defensar 

una ciutat o castell.

• Nau: part  interior  que  pot  estar  delimitat  per  columnes  o  pilars 

d'una  construcció religiosa. 
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• Nervi:  motllura constructiva o decorativa que es troba a l'intradós 

d'una volta. 

• Planta: dibuix d'un objecte vist de damunt. 

• Torre de l’homenatge: torre principal. Darrer reducte defensiu del 

castell (per això sol ser la torre més alta i més ben equipada). Es 

diu de l’homenatge perquè mostrava la senyera del rei.

• Torres laterals: torres integrades a la murada per a poder realitzar 

atacs des dels flancs en cas d’atac.

• Volta de creueria: derivació de la volta d'aresta romànica però que 

va  ser  originada per  arcs apuntats.  Donen un resultat  molt  més 

flexible i lleuger. 

7.3. Recull de texts 

TEXT GENÈRIC: EL PALAU DE L’ALMUDAINA 

Antic  alcàsser  islàmic  i  peça  fonamental  del  front  marítim  de  Palma,  

l’edifici  actual  és  un  conjunt  arquitectònic  configurat  a  partir  de  dos  tipus  

d’actuacions. D’una banda les transformacions i ampliacions del nucli original  

realitzades  al  llarg  de  la  història,  que  fan  de  l’edifici  un  document  

d’arquitectures de diferents èpoques.  De l’altra  les restauracions realitzades  

des del XIX fins l’actualitat.

L’alcàsser original s’inicià al principi del segle X, amb la incorporació de  

les Illes a l’emirat omeia de Còrdova, i  es construí  ocupant part  del recinte  

romà de Palma. Aquest alcàsser estava format per un recinte emmurallat i un  

edifici  de planta rectangular, amb torres als angles i a cada un dels costats  

llargs, situat al cantó sud-oest del recinte.

Després de la conquesta catalana, l’alcàsser s’amplià per habilitar-lo com  
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a residència dels reis de Mallorca. El director de les obres va ser Ponç Descoll,  

arquitecte rossellonès, que també treballà al Castell dels Reis de Mallorca a  

Perpinyà, amb el qual l’Almudaina té moltes semblances. En la reconstrucció  

es  conservà  la  fortalesa  islàmica,  ampliant-la  amb  altres  tres  cossos  que  

defineixen un quadrat dins del perímetre original. Al mig, formant dos patis, s’hi  

construí la capella de Santa Aina, semblant a la de la Santa Creu de Perpinyà.  

A l’exterior, la intervenció més important va ser la construcció dels miradors  

entre les torres àrabs. LUCENA, M. et al. (1997).- Palma, Guia d’Arquitectura: 

22.

TEXT: LA HISTÒRIA DE L’ALMUDAINA

El palacio real, antiguo Alcázar y hoy Capitanía General, se levanta en el  

sitio más bello de toda la ciudad, dominando por una parte el mar, y por otra, la  

entrada principal de la misma. Los edificios que lo forman datan del final del  

siglo XIII. Jaime II, coronado el 12 de septiembre de 1276, determinó edificar  

una nueva residencia para los monarcas del recientemente creado Reino de  

Mallorca,  sobre  las  ruinas  del  viejo  palacio  árabe  de  los  Mujahid  y  Beni-

Ganiyas,  comenzando  enseguida  los  trabajos  que  continuaron  con  gran  

actividad  en  1281-1282,  durante  los  cuales  el  rey  Jaime  II  habitó  

provisionalmente en el palacio del Obispo. Los acontecimientos políticos que  

siguieron ocasionaron la interrupción de las obras; el rey de Aragón Alfonso III  

ocupó en 1285 el reino de su tío. Su hermano y sucesor Jaime II de Aragón  

visitó Mallorca en agosto de 1291 y gracias a las gestiones del Papa devolvió  

el reino a su tío Jaime II de Mallorca en 1298, quién continuó y terminó en los  

doce años siguientes el paalcio real. Actualmente este Alcázar conserva poco,  

exteriormente,  de  su  antiguo  esplendor.  La  construcción  de  las  nuevas  

fortificaciones  lo  han  alejado  del  mar,  siendo  así  que,  tanto  durante  la  

dominación  árabe  como  en  tiempo  de  los  primeros  reyes  cristianos  de  
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Mallorca, tenía el mar a sus pies, y por otro lado el agua de la Riera, cuyo  

curso atravesaba entonces la  ciudad,  como ya hemos dicho.  Los torreones  

saledizos han sido reformados uniendo sus caras externas por muros lisos;  

balcones  del  Renacimiento  han  sustituido  las  pocas  ventanas  medievales,  

haciendo perder al edificio todo su carácter, y hasta la fina y alta torre del Angel  

fue desmontada hasta su segundo cordón a causa de haberse dejado sentir en  

Mallorca, en 1756, una débil sacudida sísmica, al año de haberse producido el  

terremoto de Lisboa. En 1851, siendo Capitán General el general Cotoner fue  

demolida  todavía  más,  bajo  la  impresión  del  miedo  experimentado  por  la  

población de Palma, el 15 de mayo de dicho año, a consecuencia de un débil  

terremoto. El Angel de que servía de veleta fue colocado entonces encima de  

una pilastra baja,  pareciendo actualmenteque se asoma por encima de una  

chimenea. A. L. SALVADOR (1981).- La ciudad de Palma: 32-33.

TEXT: L’ÀNGEL DE LA TORRE DE L’ALMUDAINA

La  imatge  de  l’àngel-penell  de  la  torre  de  l’homenatge  del  palau  de  

l’Almudaina fou realitzada per l’escultor rossellonès Antoni de Camprodon, l’any  

1310, per ordre del rei Jaume II. L’àngel llueix una llarga túnica i aguanta una  

creu trevolada en la mà esquerra, amb un escut en el pit amb la inscripció Et  

Verbum caro factum est (I la paraula de Déu s’encarnà). Assenyala la direcció  

del vent amb el braç dret i el dit índex estirats. Té una estructura de fusta de  

poll  folrada de planxa de bronze.  Conten les cròniques que el rei  mallorquí  

posà molt d’interès en aquesta imatge, per la qual cosa féu que li duguessin  

l’angelot –així l’anomenen- a la vila de Sineu, on residia aleshores Jaume II,  

per  tal  de  donar-li  el  vist-i-plau.  Pel  que  fa  a  la  torre,  la  seva  alçada  fou  

rebaixada en dues ocasions, en 1756 i en 1851, en ambdós casos per por als  

efectes dels terratrèmols; en les reformes dels anys seixanta d’aquest segle fou  

novament alçada.
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Potser  que  aquesta  imatge  configuri  d’una  de  les  primeres  

representacions de l’Àngel  Custodi  del  Regne de Mallorca,  que protegia en  

època medieval la nostra illa i el seu regne. També era anomenat l’Àngel de la  

Pàtria, i la festa se celebrava el dilluns després de la vuitada de Pasqua, que  

posteriorment deixà pas al diumenge de l’Àngel. La festa de l’Àngel era a finals  

de  l’Edat  Mitjana  una  de  les  quatre  més  importants  que  se  celebraven  a  

Mallorca. S’organitzava una processó, amb entremesos i amb un clergue que  

representava  l’Àngel:  un  síndic  s’encarregava  de  la  festa,  i  era  anomenat  

angeler.(...)

Al llarg del segle XVII la festa de l’Àngel i el seu patrocini decaigué. Com  

a colofó de l’oblit que gairebé envoltava l’antic patró custodi del regne, l’any  

1894  amb  l’incendi  de  l’Ajuntament,  es  cremà  la  pintura  que  representava  

l’àngel.

Una expressió ciutadana diu “és com l’Àngel del Palau”, locució que es  

refereix  al  caràcter  canviant  d’una  persona,  com  l’àngel-penell,  que  varia  

segons d’on bufa el vent. VALERO, G. (1996). Palma, ciutat de llegenda: 292.

TEXT L’ALQUIMISTA JAUME DE LUSTRAC

Entre els anys 1395 i 1399 l’alquimista occità Jaume de Lustrac ocupà la  

part superior de la torre de l’Àngel del palau de l’Almudaina, on el rei Joan I li  

havia permès d’instal·lar el seu taller d’alquímia.

Lustrac, un reconegut mestre en alquímia, tenia com objectiu aconseguir  

l’anomenada gran obra, és a dir, per una banda, acabar amb èxit la recerca de  

la pedra filosofal, element que era capaç de transmutar els metalls baixos en  

plata i or. La segona empresa de la gran obra era destil·lar l’elixir de la llarga  

vida, panacea universal capaç de restaurar la joventut i de perllongar la vida  

indefinidament. Sembla que els vells murs del castell reial no aportaren l’èxit a  

l’alquimista,  qui  en  1399  perdé  el  favor  del  rei  Martí  i  hagué  de  retirar,  
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fracassat, els seus matraços, retortes i altres atuells de laboratori, propis d’un  

mestre major en alquímia. Fins fa pocs anys existia encara un forn situat en la  

part  baixa  de  la  torre  que  era  identificat,  equivocadament,  com  un  dels  

elements de treball de l’alquimista.

Algunes fonts  ironitzen  argumentant  que no només no trobà el  metall  

preciós  sino  que  s’endugué  l’or  que  el  rei  li  havia  donat  per  comprar  els  

materials. VALERO, G. (1996).- Palma, ciutat de llegenda: 294.

TEXT SOBRE L´HORT DEL REI

La zona ajardinada del Hort del Rei permite contemplar las perspectivas  

más  espectaculares  de  la  Almudaina.  Descendiendo  por  las  escaleras  que  

conducen al Parc de la Mar se contempla el magnifico arco de las atarazanas  

de la época islámica, durante mucho tiempo integrado en la muralla. En esta  

zona  estuvo  el  huerto  real,  con  palmeras,  cipreses,  naranjos,  verduras,  

hortalizas  e  incluso  animales,  incluyendo  las  especies  salvajes  que  eran  

regaladas al  rey,  como leones,  osos o  lobos.  En 1880,  el  Real  Patrimonio  

vendió estos terrenos, donde se construyeron un circo – luego el Teatro Lírico-,  

el  hotel  Alhambra  y  el  Café  Riscal.  En  1967,  todos  los  solares  fueron  

expropiados  por  el  Ayuntamiento,  se  destruyeron  las  edificaciones  y  se  

habilitaron lo que hoy son los jardines de l´Hort del Rei. Allí se encuentran entre  

fuentes de estilo árabe, obras escultóricas como el Foner balear de Llorenç  

Rosselló, la Jónica de Josep Maria Subirachs, el  móvil  Nancy de Alexander  

Calder y, ya en la calle Conquistador, el Personatge de Joan Miró. GARRIDO, 

C. (1995).- Guía del patrimonio: 20.
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2. Quadern de l'alumne

Quadern de l'alumne

Descobrim l'Almudaina

Visita Didàctica al Palau de l'Almudaina

Recorregut 1
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Aquest quadern és de 

Nom: .............................................................................

Curs: .............................................................................

Institut: ..........................................................................

Dia de la visita: .............................................................

Coses que et poden ser útils!

Els següents símbols els trobaràs dins el quadern, fitxe't bé que volen dir i  

podràs completar a la perfecció les activitats que es proposen:

Informació Activitat
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Índex de continguts

Benvinguts al Palau...............................................................................121

La ciutat de Palma.................................................................................122

Un palau dividit en dos...........................................................................124

L'estil gòtic..............................................................................................126

Banys àrabs...........................................................................................128

La terrassa del Palau.............................................................................129

Alcàsser de Madina Mayurqa................................................................131

Sala del Tinell.........................................................................................132

Activitats de síntesi per fer a classe.......................................................134
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Benvinguts al Palau
Acabes d'arribar al Palau de l'Almudaina el lloc emblemàtic de la història 

de  la  nostra  ciutat.  Amb aquest  quadern  podràs  conèixer  tots  els  secrets  i 

curiositats  que  amaga el  Palau  de  l'Almudaina.  Aquest  palau  i  l'època  que 

explicarem va ser una de les més importants de la nostra ciutat. La nostra ciutat 

però no era com la coneixem ara, ha patit moltes reformes i canvis fins a arribar 

a tenir l'aspecte que té avui en dia.

Descobreix  amb  nosaltres  com  està  feta  l'Almudaina,  amb  quin  estil 

quines sales i parts té, com era la vida a l'època, qui ha viscut aquí, etc. 

Ara només queda que gaudeixis de la visita i que si necessites ajuda, el 

monitor t'ajudarà a descobrir tots els secrets que amaguen aquest Palau. 

Façana del Palau de l'Almudaina (Elaboració pròpia) 
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La ciutat de Palma
Abans Palma es deia, en temps de la dominació musulmana, 

Madina Mayurqa,  i  era una de les ciutats més riques i  poblades 

d'Occident. Al segle X (l'any 903) l'illa és 

conquerida  pels  cristians  i  va  quedar  dins  de  la 

Corona d'Aragó. Durant els segles XIV i XV, Ciutat 
de Mallorques,  el  nom cristià que rebia la nostra 

ciutat,  fou  un  lloc  importantíssim  per  al  comerç 

mediterrani,  ja  que  era  un  lloc  d’encreuament  de 

camins  de  la  mar.  Per  aquest  motiu  va  ser  una 

ciutat  molt  esplendorosa  econòmicament  i 

políticament,  i  va  fer  que s'hi  van construir  grans 

edificis de l'estil  imperant, el gòtic, com la Seu, la 

Llotja,  el  Castell  de Bellver, i  com no el Palau de 

l'Almudaina que seguidament coneixerem millor. 

La ciutat de Mallorca tenia fins a quatre murades diferents: 

1. Primer recinte d'època musulmana califal (902)

2. Segon recinte del segle XI

3. Tercer el que es va mantenir fins a la conquesta cristina, 1226.
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Sabies què...? 

El nom 

d'Almudaina 

també té arrels 

musulmanes.

Al-Mudayna que 

significava 

fortalesa.
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Activitat:

1. Marca al següent mapa de l'antiga ciutat de Palma on 

es troba el Palau de l'Almudaina 

2. Ara que ja ens hem situat, marca amb colors diferents els recintes 

emmurallats que trobis.

123

Plànol de la Ciutat de Palma segons Gabriel Alomar al Alomar, G. (1979).  
Urbanismo regional en la Edad Media (...)
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Un palau dividit en dos
El palau de l'Almudaina, com tots els de l'època medieval tenen 

la part del Rei i de la Reina diferenciades, és a dir amb les estances 

duplicades. 

La zona pintada de color vermell marca la zona del Palau de la Reina, de 

pròxima visita al públic, i la part blava i groga correspon al Palau del Rei. 

Activitat:

• No obstant com dèiem a la visita hi  ha una part del 

Palau que compartien, recordes de quina era?

__________________________________________________
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Plànol del Palau de l'Almudaina. Guía del Palau, 2013
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Activitat:

• Al dibuix que trobaràs a continuació marca les parts del 

palau que anem explicant durant la visita amb el seu 

nom corresponent. (Hort del Rei, torre de l'àngel, arc de  

l'Espalmador,  Pati  d'Honor,  Tinell,  Capella  de  Santa  

Anna, Jardins de la Reina, Torre dels caps, Palau del Rei, Palau de  

la Reina).
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Reconstrucció hipotètica del palau al segle XIV. Dibuix de F. Estabén (Museo Militar de San  
Carlos).
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L'estil gòtic
Quan el Palau es va convertir en residència dels reis cristians 

reformaren la fortalesa musulmana amb l'estil de moda del moment, 

l'estil gòtic. Aquest nou estil es desenvolupa entre la meitat del segle 

XII i inicis del segle XVI -tot i que varia depenent del lloc-, i  marca la 

fi  del  període  medieval.  Els  primers  edificis  d'aquest  nou  estil  es  donen  a 

França,  però  ràpidament  es  desenvoluparà  per  tota  Europa.  Aquest  estil 

sobretot se centrarà a construir grans catedrals, i un exemple el podem trobar a 

la nostra Seu.
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Catedral de Palma de Mallorca. (Elaboració pròpia)
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Activitat:

• A la fotografia de la Capella de Santa Anna assenyala 

els elements arquitectònics característics del gòtic que 

hi trobes:
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Clau de volta VitrallsNervi de creuer

Mènsula Volta de 
creueriaArc apuntat

Interior de la Capella de Santa Anna. (Elaboració pròpia)
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Banys àrabs
Els banys àrabs es troben entre el Palau del Rei i el Palau de 

la Reina, sent, per tant era  un dels espais comuns que existien als 

dos  Palaus.  Tot  i  que  no  sabem  la  data  exacta  de  la  seva 

construcció podem dir que els seus orígens es troben a l'antiga 

ciutat romana i que després els emirs musulmans i reis cristians utilitzaren. En 

tractar-se d'uns banys privats, les seves dimensions són reduïdes, limitant-se a 

tres petites estances: 

1. El frigidarium, sala freda de planta rectangular; 

2. El  tepidarium, sala temperada de planta quadrada i coberta amb 

una cúpula circular, destinada a l'aplicació d'ungüents;

3. I el caldarium, sala calenta, també de planta rectangular. 

Aquestes tres estades estan construïdes sobre un sistema que escalfava 

les sales mitjançant un forn que acomiadava aire calent, que es distribuïa per 

sota d'elles a través d'unes arcuacions.
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Activitat:

• Sabries explicar com funcionen els banys? Ajude't de 

la  fotografia de sobre i  pensa a utilitzar  sempre les 

teves paraules.

___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

La terrassa del Palau
El  31  desembre  1229  Jaume  I  d'Aragó,  anomenat  "El 

Conqueridor", ocupa l'illa. El seu fill Jaume va heretar el Regne de 

Mallorca, que estava format per les illes i els territoris al nord dels 

Pirineus  que  perduraria  fins  a  1349,  malgrat  les  pressions  aragoneses.  La 

coronació de Jaume II va tenir lloc a l'Església de Santa Eulàlia el 12 setembre 

1276 a la mort del seu pare. En 1285 el rei Alfons III d'Aragó conquesta l'illa i 

Jaume II es veu obligat a abandonar la seva cort i a refugiar-se en els estats 

continentals fins a la Pau d'Agnani signada en 1295. 

Activitat:

• Mitjançant  les  fotografies  antigues  que  ens  ha 

mostrat el monitor reflexiona i explica com era abans 

la façana marítima. Era igual com la veiem ara?

____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Fotografia datada de 1860. Font: Fotografies Antigues de Mallorca

Torre del Angel durante su reconstrucción (1978). Del libro de Conrado Villalonga.
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Alcàsser de Madina Mayurqa
Des que es va iniciar la dominació musulmana, hi  va haver 

sempre enfrontaments entre Aragó i Mallorca. La torre de l'Esperò 

és la més antiga del Castell. Té un passadís que va des de l'última 

sala fins a un pou de sortida on trobem una escala que ens duia al mar, per tal  

de poder escapar dels enemics. Aquesta era la sortida secreta del Palau, i per 

on es va escapar en 1116 l'últim emir àrab quan es va produir el setge. Podem 

veure un Arc àrab fins on arribava el mar i per on s'accedia al Palau, el seu 

nom és Espalmador. 

Tornant la mirada cap al Palau, es poden veure a les lògies restes de 

pintures mudèjars. Destaca també la sostrada del segle XIV, composta per 25 

bigues decorades en blanc i negre amb ziga-zaga de perfil ondulant amb vora 

de cercle blanc amb centre vermell, i els escuts de Mallorca i Balears.

Activitat:

• Que hi trobam ara a l'antiga drassana musulmana?

__________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________
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IArc de la drassana. (Elaboració pròpia)
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Sala del Tinell
Actualment la sala major o Tinell està dividida en dues plantes i 

diverses sales.  Una d'elles és la  sala  dels  Reis,  on trobarem els 

retrats dels personatges més importants per l'Almudaina. 

• Jaume I, rei d'Aragó que va conquerir Mallorca el 1229 i va 

ser adoptar el nom de “El Conqueridor”.

• Jaume II, anomenat el Bon Rei, va ser el primer rei privatiu 

del Regne de Mallorca i va ser l'impulsor de la remodelació 

del palau de l'Almudaina i de la construcció del Castell de 

Bellver i les obres de la Seu.

• Sanç I, conegut com el Pacífic, crea una flota de vaixells 

per lluitar contra la pirateria del Mediterrani.

• Jaume III el Temerari, perd el Regne de Mallorca i torna a 

ser part de la Corona d'Aragó.

• Isabel,  mai  arribà  a  regnar  a  Mallorca  però  es  feia 

anomenar Reina de Mallorca.
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Activitat:

1. Tots eren família, però podries identificar el nom amb 

cada un dels personatges?
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Activitats de síntesi per fer a classe

1. Cerca  algun  carrer  de  Palma  amb  el  nom  d'algun  monarca 

vinculat  amb  el  Palau,  explicau  qui  era  aquest  personatge  i 

assenyaleu el carrer al mapa.

Mapa de Plama de Mallorca. www.ikarakorum.com

Aquí et deixam un enllaç que et pot ser d'interès si vols saber més 

sobre  els  noms  dels  carrers  de  Palma,  et  posam  l'enllaç  d'un 

cercador de carrers de l'Ajuntament de Palma: 

http://www.cultura.palma.es/pagina.php?Cod_fam=5&Cod_sub=85&Plantilla=B
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2. Crea  un  eix  cronològic  amb  els  fets  més  importants  que 

tenen relació amb el Palau. A continuació trobaràs algunes 

dades històriques que et  poden ajudar a  fer  la  cronologia 

dels fets.

Algunes dades significatives:
➢ 902 dC: establiment dels musulmans a les Illes Balears. 

• Construcció  de  l’Almudaina  al  centre  de  la 

Medina.

➢ Finals  s.  XI:  construcció  de  les  murades  al  voltant  de  la  ciutat 

(traçat actual: la Riera i les avingudes).

➢ 1229: conquesta de Mallorca per Jaume I.

➢ Regne independent: 1276 fins a 1343.
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Sabies què...? 

El nom dels carrers han anat canviat al llarg de la història. Al següent 

enllaç descobriras com són i com eren. 

http://www.cultura.palma.es/documentos/D_589.pdf
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➢ 1279: mort de Jaume I. 

➢ Regne Privatiu: Mallorca, Pitiüses, Rosselló, Cerdanya, Conflent i 

Montpeller. 

◦ Jaume II (1276-1311).

◦ Sanç I (1311-1324)

◦ Jaume III (1324-1349)

◦ Jaume IV (rei a l'exili)

◦ Elisabet (reina a l'exili). Amb ella acaba la casa reial 

de Mallorca.

➢ 1343 el rei Pere el Cerimoniós envaeix el regne i el reincorpora a la 

Corona d'Aragó.
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3. Marca amb diferents  colors les diferents parts  del  palau i 

assenyala el seu nom.
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