


 

 

 
 

 

Resum 

Amb aquest treball s’ha pretès dur a terme una recerca al voltant de les 

possibilitats que ofereix l’ús del nostre llegat  històric industrial com a recurs 

educatiu de les assignatures de caire tecnològic de Secundària, Batxillerat i FP. 

Recíprocament s’ha pretès comprovar la idoneïtat de les assignatures 

tecnològiques com a plataforma d’apropament dels alumnes mallorquins al 

patrimoni industrial de la nostra illa, tan original i desconegut alhora per a la 

població. 

La hipòtesi de partida que hem adoptat sosté que l’estudi del  patrimoni 

industrial des dels continguts propis de l’àrea de tecnologies no representa un 

malbaratament de temps ni un allunyament excessiu dels objectius curriculars 

específics. Ben al contrari, la nostra hipòtesi apuntava al patrimoni industrial 

com a recurs útil de transposició didàctica, de potenciació de la motivació i de 

desenvolupament de competències molt relacionades amb la pròpia 

assignatura tecnològica. 

La feina desenvolupada s’ha basat en una primera fase de diagnòstic on hem 

pretès esbrinar la realitat pel que fa a la utilització d’aquest recurs dins les 

aules. La recerca prèvia ha permès de copsar com el sistema educatiu 

espanyol, tot i semblar que evoluciona  envers la potenciació de continguts 

transversals, no aconsegueix  sortir-se’n pel que fa a l’aplicació real d’aquest 

model. A partir d’aquest  diagnòstic s’ha pretès analitzar  fins a quin punt 

l’aplicació del criteri inicial pot confirmar-se com a vàlid a partir d’experiències 

viscudes a les aules pel propi autor com alumne en pràctiques o de treballs de 

recerca al voltant del tema que ens ocupa. 

L’anàlisi s’ha vertebrat en una proposta/exemple, estructurada al voltant del 

currículum balear de tecnologies de 2n d’ESO de l’anterior llei Orgànica 

d’Educació tot i que es podria haver fet sobre els continguts de qualsevol 

desenvolupament curricular relacionat amb l’estudi de les tecnologies que 

tingués com a destinataris alumnes mallorquins. 

La relació entre temes tecnològics moderns i antics s’ha fet tan palesa durant la 

recerca, que lluny de considerar el patrimoni industrial com a un agent 



 

 

 
 

contaminant dels continguts genuïns de les assignatures tecnològiques, s’ha 

pogut concloure que aquest és un recurs didàctic que hi té molt a veure i molt a 

aportar. De fet, amb el treball que es presenta s’ha pogut constatar que la 

inclusió de l’estudi del patrimoni històric local en la programació d’aquestes 

assignatures pot aportar avantatges substantius per al desenvolupament 

competencial de l’alumne, més enllà de la seva concepció com a recurs 

didàctic vinculat a l’àrea de les ciències socials.  
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I – introducció. 

La setena Llei d’educació de la democràcia espanyola, ja aprovada i en fase 

d’implantació arreu de l’Estat, ha atiat el debat sobre quins han de ser els 

objectius preponderants en el sistema educatiu: la mera transmissió de 

continguts o la potenciació de competències bàsiques o claus1 dels alumnes. El 

fil d’aquesta discussió sovint gira al voltant de la conveniència o no de 

compartimentar l’ensenyança per àrees o continguts específics, on el grau de 

transversalitat dels currículums oficials suscita arguments antagònics dins el 

debat. 

Lluny de voler entrar en una anàlisi profunda d’aquesta disquisició  pedagògica, 

el treball que aquí es presenta parteix de la base (creiem que compartida per la 

majoria del professorat) que tant l’aprenentatge dels continguts com l’adquisició 

de les competències per part de l’alumne han de ser objectius bàsics de tot 

sistema educatiu, sense entrar a valorar el pes que ha de tenir cadascun d'ells. 

En qualsevol cas cal remarcar que el marc educatiu en el qual es bassa la 

investigació duta a terme no inclou aquells models que devaluen algun dels dos 

conceptes fins al punt de fer-lo purament testimonial. 

Si segons la LOE l’entorn social en el qual haurà de viure l’alumne feia 

necessària una educació per a la ciutadania, l’entorn tecnològic, al qual 

l’alumne també hi està abocat, requerirà igualment d’una educació per a la 

tecnologia en el sentit més ample del terme. Aquí és on aquest treball planteja 

la necessitat d’introduir en l’ensenyament  de les assignatures de caire 

tecnològic d’ESO, Batxiller i Formació Professional continguts transversals 

destinats a matissar, enriquir i completar la concepció que l’alumne té de la 

tecnologia com a entorn vital.  

Així, si es pot parlar d’un passat analògic i un present digital, desvetllar a 

l’alumne la riquesa del nostre patrimoni industrial ha de servir, entre d’altres 

                                            
1
 “Thus in an ideal world key skills can be developed and reported before, during and after 

higher education as part of an ongoing process of lifelong learning. It is important to make the 
distinction here between basic skills (such as literacy and numeracy), key skills ( the generic 
skills of application ) and study skills( skills particularly associated with induction into higher 
education) even though there are some overlaps between these three groups” Roger Murphy. A 
Briefing on Key Skills in Higher Education, pag. 7. 
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coses, per a que s’adoni que aquests dos grans estadis de la creativitat 

tecnicocientífica no constitueixen per ells mateixos un cicle únic ni tancat. Viure 

digitalment pot semblar a l’estudiant actual la manera més natural de fer-ho, de 

la mateixa manera que la concepció geocèntrica del món va ser l’única i la més 

assenyada a Occident fins la utilització del telescopi per Galileu l’any 1609 

(Cabañes, E., 2013)  

El canvi epistemològic, en el nostre cas, s’ha produït fa molt poc: ens trobam 

just arran de la línia que va delimitar el salt, atès que la majoria dels pares i els 

avis dels alumnes actuals es varen educar en un món sense potents ordinadors 

ni smartphones, sense Internet ni xarxes socials. Aquí alguns podran rebatre 

que no és necessari conèixer el passat de les matemàtiques per a entendre-les 

o fer-les servir en el dia a dia. El mateix es podrà argumentar de la llengua, o 

de les ciències socials i experimentals, però un logaritme és un logaritme i no 

cal aprofundir gaire en les figures de Napier o Kepler per aprendre el seu 

funcionament. 

Per contra, en el cas de la tecnologia la seva influència en l’evolució cognitiva 

dels individus ha esdevingut a dia d’avui avui tan poderosa2 que cal ajudar 

l’alumne a ubicar-se com a subjecte perceptor d’un llegat tecnològic viu. A més, 

el funcionament d’un objecte tecnològicament complex pot entendre’s millor si 

si s’investiga la seva evolució històrica: el primer vol dels germans Wright 

(1903), per exemple, pot sevir per a que un estudiant de Batxillerat pugui 

valorar la importància dels aliatges d’alumini en l’aviació actual. En aquest 

sentit valorar correctament el fenomen tecnològic mitjançant una mirada al 

passat també sembla un aspecte a considerar si es pretén enfortir la utilitat 

didàctica de les programacions en assignatures tecnològiques i mòduls 

professionals. 

Així, la doble vessant didàctica que ofereix l’estudi del  patrimoni industrial i que 

es postula amb aquesta recerca, apunta envers competències clau o skills 

establerts com a essencials per la CEE, com les lligades a la llengua, a 

                                            
2
 “La evolución exponencial de la tecnología afecta a la apropiación efectiva que hacemos de la 

realidad a través de los modos de producción de conocimiento y el cambio de paradigma 
epistémico que trae consigo la tecnología implica nuevos modos de conocer y conformar  tanto 
la realidad como a los sujetos”. Eurídice Cabañes. De la hibridación al procomún: construyendo 
la realidad a través de la tecnologia, pàg. 14. 
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aprendre a aprendre, a l’expressió cultural, etc., però també envers l’assimilació 

de continguts molt específics recollits als desenvolupaments curriculars de les 

assignatures esmentades. Sembla que aquest darrer aspecte de la recerca és 

el que requereix un major aprofundiment (com es veurà a l’apartat corresponent 

sobre l’estat de la qüestió) i per aquest motiu el gruix del treball s’ha volgut 

ocupar especialment de la utilitat del patrimoni industrial com a recurs didàctic 

per a l’estudi de tecnologies, un aspecte que es creu especialment adient amb 

l’especialitat del MFP que cursa l’autor. 

La metodologia seguida en aquest Treball de Final del Màster de Formació del 

Professorat, especialitat Tecnologia Industrial, s’ha basat en el mètode 

hipotètic-deductiu aplicat a les ciències socials. Com ja s’ha apuntat 

anteriorment la hipòtesi de partida contempla el patrimoni industrial local com a 

recurs didàctic útil per a l’ensenyança de les assignatures de caire tecnològic. 

Però s’ha de reconèixer que amb el mètode triat no s’ha pogut desenvolupar 

una anàlisi estadística que donàs consistència probabilística a les conclusions i 

que hagués sigut molt útil en un treball de recerca desenvolupat amb més 

temps i mitjans. En qualsevol cas s’ha intentat sempre mantenir la màxima 

objectivitat en el procés de validació per sobre de judicis esbiaixats per la 

pròpia simpatia envers la premissa adoptada3. 

També s’ha pretès en tot moment no caure en el parany de voler precisar 

exhaustivament el context d’aplicació i la metodologia de resolució de la 

problemàtica abordada fins reduir la tasca a una presentació d’una mena de 

programació didàctica per a l’ensenyança de determinades assignatures o 

mòduls professionals. En aquest sentit l’elecció del patrimoni industrial 

mallorquí i de l’alumnat d’aquesta illa obeeix només als coneixements que 

l’autor en té i que ha aprofitat per a poder exemplificar les seves propostes a 

partir d’experiències properes i mínimament contrastades. 

                                            
3
 “Aquí aflora entonces un problema típico de la ciencia: si simpatizamos con la hipótesis del 

0,51, por todos los medios posibles intentaremos defenderla. Ante el caso, donde el registro es 
de 0,53, alegaremos hallarnos ante una muestra anómala que se  ha desviado de la media 
normal. Si, por el contrario, no simpatizamos con la hipótesis, podríamos poner énfasis en que 
la muestra es buena y la hipótesis no lo es tanto” Gregorio Klimowsky, Cecilia Hidalgo. La 
inexplicable Sociedad. Cuestiones de epistemologia de las ciencias sociales, pàg. 11. 
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Cal remarcar doncs que les conclusions que s’han obtingut es creuen 

extrapolables a tots aquells àmbits territorials on existeixi un sistema educatiu 

que atorgui la importància que cal a l’ensenyança de tecnologies i, alhora, on hi 

hagi un patrimoni històric industrial prou accessible i conservat. 

II – Objectius del treball. 

D’acord amb la metodologia exposada tractarem de comprovar si l’estudi del 

patrimoni industrial local pot contribuir a l’èxit en el procés d’ensenyament-

aprenentatge dins l’àrea de tecnologies. Aquest objectiu bàsic podrà donar-se 

per complert en el cas que es puguin acomplir tres objectius secundaris 

relacionats amb la hipòtesi de partida: a) el fons documental sobre el qual es 

faci la recerca li doni suport;  b) l’experiència de l’autor com a docent  (en 

pràctiques) no l’hi sigui contrària; c) es trobin exemples patrimonials 

susceptibles de ser emprats en el nostre context més pròxim i que, 

deductivament, serveixin com a models vàlids d’aplicació didàctica. 

Paral·lelament i com a objectiu que pretén aportar un valor afegit a l’estudi 

tractarem d’esbrinar fins a quin punt l’àrea de tecnologies és la més idònia per 

tal que l’alumne s’acosti al patrimoni industrial, quins avantatges i quins 

inconvenients representa fer-ho des d’una especialització tecnocientífica més 

que no des de les més habituals especialitzacions circumscrites a les ciències 

socials. Aquí un cop més farem servir la hipòtesi i la deducció mitjançant els 

mateixos objectius secundaris expressats anteriorment, ara partint de la 

premissa que la simultaneïtat amb els estudis tecnològics proporciona 

avantatges pel que fa a la presa de contacte de l’alumne amb el patrimoni 

industrial local. 

Finalment dins aquest apartat caldria esmentar algunes qüestions més 

teòriques i de fons, en les quals l’abast del treball no permet aprofundir però 

que podrien considerar-se relacionades amb el fil conductor de la recerca: és 

realment eficaç un model educatiu on l’aprenentatge de continguts tingui un 

caire transversal?; quin pes relatiu ha de tenir l’avaluació de les competències 

bàsiques o clau per sobre de l’aprenentatge de continguts específics?; cap a on 

es dirigeix el perfil professional més demandat dins les enginyeries, 

l’arquitectura o els tècnics i professionals de la indústria? Aquí l’objectiu es 
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limitarà a exposar alguns arguments relacionats amb aquestes preguntes, a tall 

d’aproximació més que no com a base sòlida sobre la qual es puguin extreure 

conclusions definitives. 

III - Estat de la qüestió 

III.1. Els IES i la divulgació del Patrimoni Industrial des de l’àrea de les 

ciències socials. 

En el marc de la LOE, el patrimoni cultural en general s’inclou en el currículum 

d’ESO de l’assignatura Ciències Socials, Geografia i Història des de fa ja un 

cert temps. Actualment el desenvolupament curricular de la CAIB4 el contempla 

expressament a diversos apartats, com ara dins les competències bàsiques, 

quan parla de la competència cultural i artística. Tot i així, la redacció del text 

sembla limitar el patrimoni cultural a aquell que gaudeix del caràcter d’obra 

d’art,  patrimoni que segons l’objectiu 8 del currículum esmentat  l’alumne ha 

d’arribar a valorar i respectar.   

No s’ha pogut trobar dins l’ordre de desenvolupament estudiada cap referència 

expressa al patrimoni industrial en general ni al de les Illes en particular, tot i 

que per la redacció del text sembla que aquest tipus de patrimoni s’ha 

d’incloure dins el concepte més ample de patrimoni cultural, contingut que si 

s’inclou durant  els 4 cursos d’ESO de forma transversal pel que fa a àrees 

lligades al coneixement del medi social, la història i la geografia. La exclusió del 

terme concret en el desenvolupament curricular sembla que es produeix en 

altres Comunitats Autònomes amb competències educatives, com ara la 

Andalusa5  

Ja fora de l’àmbit estrictament normatiu, la realitat pel que fa a la incorporació 

de l’estudi del patrimoni històric industrial mallorquí als continguts impartits dins 

l’àrea de ciències socials dels nostres IES sembla que no ha estat analitzada 

amb prou deteniment com per a extreure unes conclusions que ens ajudin en la 

                                            
4
 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 
5
 “Ante este panorama, ¿dónde se sitúa el Patrimonio Industrial? Dentro del conjunto de 

núcleos temáticos, el Patrimonio Industrial no se menciona ni una sola vez en el desarrollo del 
currículo correspondiente a nuestra Comunidad Autónoma ni para las enseñanzas mínimas de 
la E.S.O. ni para las de Bachillerato, quedando a merced del libro de texto o del profesorado el 
tratamiento de esta temática” Manuel Garcia, José  Reina. Didáctica del Patrimonio Industrial 
en la realidad educativa andaluza, pàg. 2.  
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tasca de la seva valoració. També el caire transversal i genèric dels continguts 

relacionats amb el patrimoni cultural fa difícil establir el grau de coneixement 

assolit pels alumnes pel que fa al passat de les nostres indústries, les seves 

aportacions a l’arquitectura, l’urbanisme i el desenvolupament tecnològic i 

social a partir de les dades que es puguin obtenir d’avaluació dels continguts i 

competències de l’alumnat. 

El buit documental que s’ha trobat pel que fa a estudis locals relacionats amb 

aquesta qüestió ha obligat a extrapolar dades obtingudes a partir d’altres 

investigacions dutes a terme  a l’Estat Espanyol. En qualsevol cas, degut al lloc 

que ocupa la nostra Comunitat pel que fa als resultats acadèmics, el fracàs i 

l’abandonament escolar, ens fa pensar que les dades obtingudes aquí no 

serien mai més esperançadores que les que s’han obtingut a altres Comunitats 

Autònomes. 

Segons les dades obtingudes per Estepa dins l’àmbit d’Andalusia i 

Extremadura, l’ús del Patrimoni Industrial com a recurs didàctic de les Ciències 

Socials sembla que no arriba a tenir la implantació que seria desitjable degut a 

dues mancances molt generalitzades per part del professorat: a) la pròpia 

concepció reduccionista del Patrimoni Cultural i b) el poc interès socioeducatiu 

que se li atorga. En qualsevol cas, després dels mestres, els professors de 

Geografia i Història són els que tenen un concepte més complet i integrador del 

Patrimoni  Cultural i també els que demostren estar més conscienciats pel que 

fa al seu valor educatiu  (Estepa, 2005, p. 50-51) En qualsevol cas també s’ha 

de remarcar que la formació en Patrimoni Cultural del professorat de Geografia 

i Història, tot i ser superior que la de docents d’altres especialitats, no 

repercuteix de forma directa en el seu aprofitament a les aules com a recurs 

educatiu, potser per un dèficit de formació6 

D’altra banda els llibres de text de Ciències Socials, Geografia i Història són els 

que contenen més referències al Patrimoni Cultural en general, encara que la 

seva inclusió sempre té un caire molt generalista degut a que les editorials no 

                                            
6
 “(...) un mayor conocimiento del contenido - como es el caso de los profesores de Geografia y 

Historia -  no implica necesariamente un mejor conocimiento didáctico del contenido”.  Jesús 
Estepa. La educación patrimonial en la escuela y el museo: Investigación y Experiencias, pàg. 
51. 
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seleccionen de forma específica els continguts segons el territori de destí. A 

més el propi concepte de patrimoni que es fa servir té sovint un caire 

simplificador que obvia aspectes del llegat etnològic o industrial que serien molt 

útils com a agent motivador de l’alumnat i element de transposició didàctica 

(Estepa, 2013, p. 230) 

Finalment, pel que fa a les Ciències Socials, Geografia i Història, cal esmentar 

que no s’han trobat experiències educatives relacionades amb el nostre 

Patrimoni Industrial prou documentades. En aquest sentit la especialitat 

impartida per l’autor en la fase de pràctiques no ha permès obtenir dades al 

respecte. Les fonts que s’han pogut consultar sobre experiències educatives 

arreu de l’Estat relacionades amb el Patrimoni Industrial apuntarien a un 

predomini de professors de Geografia i Història que contemplen el patrimoni 

Industrial o Tecnològic com una mena de recurs accessori per a l’estudi de la 

vessant socio-històrica del Patrimoni Cultural (Cuenca, Estepa, Martín, 2011, 

p.52) 

En conclusió podem deduir que tot i que l’assignatura abans esmentada és una 

de les més adients per a realitzar un apropament educatiu al Patrimoni 

Industrial, tant per la temàtica dels continguts com per la formació del 

professorat, aquesta oportunitat no sembla que s’hagi aprofitat fins a dia d’avui 

de forma generalitzada i amb l’assoliment d’uns resultats contrastats pel que fa 

a les competències bàsiques de l’alumnat mallorquí. Dit això cal admetre que, 

per les investigacions consultades, aquests professors són els que més s’han 

implicat en la inclusió del llegat industrial dins la programació didàctica arreu de 

l’Estat, per davant del professorat de Geologia i Biologia i dels de Física i 

Química (Estepa, 2013) 

III.2. Els IES i la divulgació del Patrimoni Industrial des de l’àrea 

tecnocientífica. 

Ja s’ha exposat a la introducció que el nucli temàtic d’aquest treball es centra 

en la utilització del Patrimoni Industrial com a recurs didàctic a les aules on 

s’imparteixen assignatures i mòduls professionals relacionats amb l’especialitat 

del MFP que cursa l’autor (Tecnologia Industrial) En aquest sentit, durant la 

primera fase de la recerca s’ha cercat informació sobre com s’utilitza aquest 
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recurs a les assignatures de caire tecnològic i tecnocientífic d’ESO i Batxiller i 

als mòduls d’FP. 

Desgraciadament no s’han trobat investigacions de camp que ens aportin 

dades sobre la realitat de la qüestió plantejada, ni a l’Estat en general ni a la 

nostra Comunitat. Amb tota probabilitat hi ha docents que tenen en compte el 

Patrimoni a l’hora de programar les seves assignatures però no es disposen de 

dades que ens permetin establir de forma fefaent el grau de conscienciació del 

professorat ni de l’ús real del llegat industrial com a recurs didàctic en aquestes 

especialitats docents. 

Per tal d’escometre una aproximació inicial, s’ha assimilat la formació del 

professorat de Tecnologies d’ESO i de les ensenyances de Cicles Formatius 

(Enginyers, Arquitectes, Informàtics, etc.) amb la del professorat de 

l’assignatura de Física i Química d’ESO, tot i les diferències que sens dubte 

resultarien d’una comparació detallada. L’estudi realitzat per Estepa dins l’àmbit 

de la Comunitat Andalusa inclou els resultats d’una enquesta en la qual, entre 

d’altres preguntes, es demanava al professorat si el Parc Miner de Riotinto era 

Patrimoni natural, històric, cultural i social. El fet que només el 27,2 % dels 

professors de Física i Química ho considerés així davant el 48,1% dels 

professors de Biologia i Geologia o el 53,5 % dels professors de Geografia i 

Història (Estepa, 2013, p. 57), apunta a una rellevant manca de formació pel 

que fa a l’ús del patrimoni com a recurs educatiu. 

La pròpia confusió al voltant del terme Patrimoni Cultural sembla que pot jugar 

en contra de la inclusió del llegat tecnològic en les programacions didàctiques, 

ja que sovint aquest no té un caire monumental ni artístic ni té un prestigi 

reconegut de forma generalitzada. Si extrapolassim aquí les dades obtingudes 

a Andalusia, ens trobaríem llavors davant un professorat que, amb penes, 

assoliria el nivell inicial7 pel que fa al domini de la anomenada Didàctica del 

Patrimoni. D’altra banda i pel que fa als llibres de text utilitzats a l’assignatura 

de Tecnologies d’ESO que s’han pogut consultar hem de dir que, com en el 

apartat anterior, si es fa referència al patrimoni industrial, mai no és des d’una 

                                            
7
 Segons Estepa, el nivell inicial conceb el Patrimoni en funció de criteris d’escassetat, 

grandiositat i prestigi, l’intermedi en funció de criteris estètics i històrics i el desitgable o de 
referencia desde perspectives simbolicoidentitàries. (Estepa, 2013, p. 56) 
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perspectiva local sinó supeditada als interessos geogràfics generalistes de les 

editorials. 

 IV - Anàlisi: el patrimoni industrial mallorquí i els coneixements 

tecnològics  com a sabers que s’implementen. 

Tal i com hem exposat en l’apartat d’objectius d’aquest treball, tractarem 

d’analitzar com poden interactuar els coneixements tecnològics8 i els 

coneixements de  l’entorn patrimonial de l’alumne. L’anàlisi començarà per 

valorar la influència que te el patrimoni com a recurs educatiu en l’aprenentatge 

dels continugts específics dels currículums de caire tecnològic, per passar a 

estudiar després fins a quin punt és beneficiosa una òptica tecnològica per 

abordar l’estudi del Patrimoni Industrial. 

Per tal d’acotar el camp de l’anàlisi a una extensió adequada dins la dimensió 

aconsellable d’un TFM, els objectius i competències curriculars que es 

prendran com a mostra seran les corresponents a l’assignatura Tecnologies de 

ESO, la qual segons el curriculum LOE s’ha d’impartir entre 1r i 4t curs. No 

obstant, com ja s’ha exposat en diversos apartats anteriors la reflexió 

contempla totes les assignatures d’ESO, Batxillerat i FP que tinguin una 

component tecnològica. La formació professional per la seva pròpia definició 

entra dins el camp d’aplicació dels mètodes proposats ja que uns objectius més 

enfocats envers la competència tècnica no han de suposar un menysteniment 

de l’alfabetització tecnològica en la formació dels tècnics (Vázquez & Alarcón, 

2010) 

IV.1. El Patrimoni industrial mallorquí i els objectius no transversals  de 

Tecnologies 

Aquesta part de la investigació parteix d’una idea particular de l’autor sobre la 

qual no s’han trobat estudis ni documentació amb la qual pugui contrastar-se la 

validesa. La breu experiència personal com alumne de pràctiques tampoc es 

considera un element de verificació, tot i que ha servit si més no, per 

encoratjar-me a seguir en la mateixa línia d’investigació. Els manuals consultats 

de Didàctica de la Tecnologia passen de puntetes sobre la qüestió i no solen 

                                            
8
 Aquest treball defineix com a coneixements tecnològics dels alumnes tots els directament 

relacionats amb la tecnología que figuren com a objectius en els currículums de l’ensenyança 
secundària i la formació profesional. 
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fer cap referència específica al patrimoni històric de caire industrial. Les poques 

al·lusions al patrimoni en general es fan sempre com a objecte d’estudi per a la 

consecució de la Competència Bàsica Cultural de la LOE i es parla únicament 

de Patrimoni Cultural, posant l’èmfasi sobre tot en la seva component artística. 

Els objectius no considerats transversals ni ocults de l’assignatura Tecnologies 

estan molt relacionats amb el concepte d’alfabetització tecnològica. La 

International Technology Education Association (ITEA) proposa com a 

indicadors de l’alfabetització tecnològica el desenvolupament de la comprensió 

dels estudiants envers: la naturalesa de la tecnologia (característiques i abast, 

conceptes centrals, etc); la tecnologia i la societat (efectes, culturals, socials, 

històrics, etc.); el disseny; les capacitats per a un món tecnològic (aplicar el 

procés de disseny, usar productes tecnològics, etc.) i el món artificial 

(selecionar i usar tecnologies mèdiques, d’energia, de transport, etc.) 

La pròpia ITEA entén aquests estàndards (o trets de l’alfabetització 

tecnològica) com l’assoliment per l’alumne d’una visió global de la tecnologia 

que no necessàriament ha de provenir de les especialitats més “tecnològiques” 

que s’imparteixen en els centres. A secundària es pot ensenyar tecnologia des 

d’altres àrees, tot fent-hi petites incursions a propòsit dels temes matemàtics, 

socials, lingüístics, etc. que es tractin9 Però el patrimoni cultural també pot 

servir d’eina per a una millor assimilació de conceptes o per a l’aprenentatge de 

procediments directament relacionats amb aspectes molt concrets de caire 

tecnocientífic (com ara  la Llei d’Ohm, la palanca, el disc dur d’un ordinador, 

etc.) a l’aula de Tecnologies. 

El desenvolupament d’aquesta idea es farà a partir de l’anàlisi de l’ús del 

Patrimoni Històric Industrial Mallorquí, al qual denominarem a partir d’ara amb 

les sigles PHIM, com a recurs didàctic d’ensenyament-aprenentatge de 

continguts netament tecnocientífics. Amb aquest objectiu es cercarà la 

possibilitat d’aplicar-hi dos mètodes que es consideren adients, l’expositiu i el 

mètode per descobriment, en el benentès que ambdues metodologies tractaran 

                                            
9
 “At the secondary school  level, teachers of other fields of study can help by becoming familiar 

with Standards for Technological Literacy. If teachers of subjects other than technology apply 
Standards for Technological Literacy, in their own classes, students in middle and high school 
will learn about the rich interdisciplinary relationships betwen technology and other fields of 
study” ITEEA. Standards for Technological Literacy, pàg. 202 
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d’aplicar-se sota el punt de vista de les teories psicopedagògiques del 

cognotivisme i el constructivisme10 inspiradores de la LOE i que regeixen el 

nostre sistema educatiu. 

IV.1.1. Utilització del mètode expositiu. Exemples. 

Aquest mètode es pot beneficiar de les particularitats que presenta el Patrimoni 

Industrial respecte d’altres tipus de patrimoni cultural pel que fa a la seva 

eficàcia com a eina de transposició didàctica per a la comprensió de conceptes 

tecnològics, especialment quan aquests impliquen una cert grau d’abstracció. 

Hem vist a l’apartat sobre l’estat de la qüestió un exemple d’aquesta 

transposició on es varen relacionar les columnes de la Seu de Palma amb els 

moderns puntals telescòpics d’acer. Sovint trobarem elements propers a 

l’alumne que poden desenvolupar aquest paper sense necessitat que siguin 

històrics, però la utilització d’exemples antics pot suposar-nos alguns 

avantatges, com veurem. 

La tecnologia industrial dels nostres avantpassats, en segons quins sectors, ha 

servit de base al perfeccionament de sistemes tecnològics moderns, en una 

evolució en la qual les concepcions tècniques simples segueixen vigents, tot i 

que resten eclipsades per l’alta complexitat dels dissenys actuals. Podria servir 

d’exemple l’exposició pel professor dels mecanismes de transformació de 

moviments en una aula de tecnologia. Llavors l’exemplificació d’un cigonyal a 

partir de l’element que transforma el moviment giratori de les aspes en el 

moviment rectilini de l’èmbol en un molí aiguader mallorquí pot ser més adient 

que no l’ús com a exemple dels cigonyals que munten els motors d’automòbil 

avui dia. 

Una explicació de com funcionava la petita central hidroelèctrica de Sa Costera 

a Sóller pot servir en el mateix sentit per a facilitar la comprensió de multitud de 

conceptes relacionats amb continguts tecnocientífics com ara potència, 

intensitat i resistència elèctrica, tipus d’energia, energies renovables,.etc, potser 

amb més facilitat que si es fes a partir de la descripció de la planta Es Murterar. 

Es poden fer servir molts exemples: la radio galena dels nostres avis i bisavis 

pot servir per a esquematitzar el concepte d’emissor, receptor, freqüència, etc. 

                                            
10

 Bàsicament les teories d’A. Bandura, J. Piaget, D. Ausubel, L.S. Vygotski i J. Bruner. 
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en un sistema de comunicació per radio; el detall constructiu d’un element 

ornamental de pedra d’un edifici d’estil regionalista de Palma pot servir de base 

per a prendre el primer contacte amb els conceptes de projecció horitzontal i 

vertical  de la geometria descriptiva i del dibuix, etc. 

És cert que aquestes transposicions didàctiques es podrien obtenir igualment a 

partir del patrimoni industrial global, sense necessitat de recórrer a 

l’estrictament local. Aquí no es pretén donar prioritat a un tipus de bé 

patrimonial sobre altre, el docent té plena llibertat per a escollir i sens dubte que 

molt cops trobarà més idoni utilitzar exemples més generalistes. En qualsevol 

cas sembla que el patrimoni local potencia per part de l’alumne la recepció 

activa. El model integrat d’aprenentatge (Sánchez & Dolores Villena, 2013) 

contempla tres moments clau: la recepció activa, el maneig d’informació i la 

integració d’informació. Es tracta doncs que el paper de l’alumne sigui 

participatiu, fins i tot amb un mètode d’ensenyament tradicional, on el seu rol ha 

sigut sempre el de receptor passiu. 

Amb l’ús del PHIM, aquesta recepció activa de la informació pot veure’s 

potenciada si l’exposició realitzada pel docent parla d’elements tecnològics 

antics però propers a l’entorn historicocultural de l’alumne. En aquest sentit l’ 

intercalat de petits debats en l’activitat expositiva pot generar un intercanvi 

d’experiències entre els participants que sempre serà enriquidor i desitjable 

com a agent motivador. 

Hi ha un altre aspecte útil del patrimoni Industrial relacionat amb els processos 

de transposició didàctica. La comparació del passat i del present pel que fa als 

les màquines, estructures, sistemes, etc. posa sempre en relleu de forma 

especialment diàfana el balanç entre pros i contres que sorgeixen a l’hora de 

triar un determinat disseny i no altre. Amb aquesta comparació l’alumne pot 

copsar que el que ara és un límit imposat per la capacitat tècnica per a 

solucionar problemes tecnològics demà podrà desaparèixer com conseqüència 

del progrés científic. En definitiva l’alumne aprendrà a desenvolupar el 

concepte de restriccions del disseny11, amb exemples que per la seva 

                                            
11

 “[...] es crítico notar que al diseñar siempre hay cosas que hay que sacrificar. Esto es el 
reflejo de que al diseñar algo siempre se trabaja con restricciones físicas (p.e., calidad de los 
materiales, limitaciones energéticas, etc.) y sociales (p.e., intereses de una comunidad, falta de 
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simplicitat potser són més il·lustratius que altres presos d’avui dia, els quals 

precisen exercitar amb més traça amb el pensament abstracte propi de la 

tecnologia digital.  

A continuació s’exposaran exemples de com es pot utilitzar aquest recurs en 

exposicions realitzades al llarg d’un curs de Tecnologies de 2n d’ESO en un  

IES mallorquí. L’elecció dels temes que aquí s’ha fet no no té una significança 

especial ja que el docent disposa de plena llibertat dins un ventall ample de 

propostes atractives en funció de la seva pròpia formació, de les seves 

preferències i, sobretot, de aquelles qüestions que hagi detectat que resulten 

més interessants i motivadores per als seus alumnes. Per raons d’extensió no 

s’han inclòs exemples d’alusions al PHIM en exposicions dutes a terme a l’UD 

introductòria del currículum ni tampoc les relacionades amb les UD 

d’informàtica. 

IV.1.1.1.  PHIM i dibuix 

Al museu Diocesà de Mallorca s’exposa una pintura a l’oli de finals del segle 

XIV del pintor gòtic Pere Niçard, amb un primer pla amb la figura de Sant Jordi i 

un fons representatiu del port de Palma i de les construccions existents 

aleshores en les seves immediacions. Una ampliació d’aquest fons permet 

apreciar el gran detall que presentaven els paisatges de l’escola flamenca 

(veure annex 1) 

El comentari d’aquest quadre (exposat també amb el projector digital)  pot 

introduir en primer lloc la figura del port de Palma com a element cabdal  per a  

l’intercanvi de mercaderies a la nostra illa. Es pot parlar llavors de quins 

aspectes tecnològics han millorat pel que fa al transport marítim en relació amb 

la tecnologia medieval que reflecteix l’obra. 

Tot entrant de ple en els continguts més específics de l’UD de Dibuix, es pot 

proposar als alumnes l’observació del fons de la pintura, concretament de la 

representació dels edificis i dels objectes que hi figuren. La manera com els 

pintors prerenaixentistes de l’escola flamenca tractaven la perspectiva era 

encara molt experimental, per la qual cosa a l’oli s’observen  construccions que 

semblen haver-se representat amb sistemes diferents. 
                                                                                                                                
dinero, tc.) y criterios que no permiten tener un diseño perfecto. Fernando Cajas. Alfabetización 
científica y tecnológica, pàg 219 
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Un cop exposades aquestes qüestions es podria obrir un petit debat a classe 

sobre les errades o incoherències en la representació en perspectiva que 

presenta l’obra, tot reptant els alumnes a que localitzin en el quadre els 

objectes que s’han representat en projecció ortogonal, en perspectiva cavallera, 

axonomètrica o cònica. 

IV.1.1.2.  PHIM i materials: fusta. 

Durant segles la industria més important desenvolupada a Mallorca va ser la 

naval, on les drassanes de Palma varen arribar a ser una de les més 

prestigioses de tot l’àmbit de la mediterrània. Les propietats de la fusta com a 

material troben un paradigma especialment didàctic en el llaüt mallorquí, visible 

encara a molts ports pesquers i esportius de l’illa. Arreu podem observar els 

models més antics, fets amb fusta, als quals l’elasticitat, la resistència, la 

lleugeresa i la modelabilidat del material conferien unes propietats úniques. 

La construcció de vaixells amb fustes autòctones (pi mallorquí, alzina i ullastre) 

posa en relleu la importància que tenia la proximitat de les matèries primeres 

per a la consolidació dels processos industrials, aspecte que ha canviat 

substancialment en el món contemporani, fent trontollar les tradicions artesanes 

basades en la proximitat dels recursos12. En aquest sentit es podria introduir el 

tema amb aquesta reflexió: per que penses que els llaüts es construeixen avui 

dia amb resines sintètiques fabricades a països llunyans en lloc de fer-ho amb 

materials fàcils d’obtenir en el nostre entorn geogràfic, com la fusta? 

Com a part directament relacionada amb els continguts no transversals es 

podrien explicar les propietats dels tres tipus de fusta amb la qual es construïen 

els diferents elements d’un llaüt: pi, alzina i ullastre. Seguidament es podria 

iniciar un debat en el grup-classe on els alumnes proposassin el tipus de fusta 

més adequada per a cada element de la embarcació (màstil, entaulat del casc, 

rems, etc.) en funció dels requisits que havia de complir (veure annex 2)  

                                            
12

 “La construcció, de tipus artesà, de les drassanes locals, es varen veure molt afectades pel 
procés d’industrialització dels inicis del segle XX, però, sobretot, per l’arribada en els anys 60 
d’unes noves tècniques constructives fonamentades en l’ús de les fibre sintètiques i dels 
plàstics, les quals conduïren el sector a la quasi desaparició”. Joan Manuel Pons [et  al]. VI 
Congrés. El nostre patrimoni cultural. Patrimoni marítim i costaner, pàg.172. 
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IV.1.1.3.  PHIM i metalls 

El passat industrial de Mallorca es remunta a èpoques molt llunyanes, fet 

desconegut per molts mallorquins, els quals l’associen principalment al llegat 

decimonònic relacionat amb a la màquina de vapor, com ara les fàbriques de 

teixits i calçat o les infraestructures de transport com el tren de Sóller. 

Des de l’UD de metalls proposam una incursió en el nostre passat mes pregó, 

amb l’exemple d’una factoria metal·lúrgica púnicoebusitana fundada sobre un 

illot costaner el S. IV AC: el jaciment arqueològic de S’Illot de Na Guardis, situat 

davant  les platges de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) 

El simple fet que l’alumne desenvolupi aquesta visió més ampla dels conceptes 

d’indústria, patrimoni local, etc., constitueix una fita important dins la 

Competència Cultural que s’hauria d’assolir al final d’etapa. També la 

familarització amb algunes paraules de la terminologia arqueològica reforçaria 

la seva competència lingüística i comprensió lectora, mentre que l’exemple de 

la relació comercial pacífica que va existir durant segles entre la cultura 

talaiòtica i la cartaginesa servirà també per a reforç de la Competència Social i 

Ciutadana. 

Pel que fa a l’apartat del treball que ens ocupa, Na Guardis pot servir com a 

eina de transposició didàctica aplicada a l’explicació del complex procediment 

d’obtenció de productes metal·lúrgics. En aquest sentit els estudis fets sobre el 

jaciment esmentat (Víctor Guerrero, 1985) han establert l’existència d’un gran 

magatzem on possiblement es guardava la matèria prima, a més d’un forn i una 

enclusa (elements  molt adients per a exemplificar els processos d’obtenció, 

afinament i forja de metalls) 

La presentació amb el projector digital d’un plànol de l’illot, on se situïn 

aquestes troballes arqueològiques (veure annex 3) pot donar lloc a un debat en 

el grup – classe on es plantegin, per exemple, les següents qüestions: quin era 

el recorregut del material des del desembarcament de la matèria prima fins el 

reembarcament com a manufactura en forma d’espasa, escut, recipient, etc.?; 

On i com se separaven les escòries?, On i com s’enduria el metall  i es donava 

forma al ferro?  
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IV.1.1.4.  PHIM i estructures 

L’enginyeria de ponts durant a final del S. XIX i principis del S. XX va 

experimentar un auge considerable, fruit dels avenços tècnics i científics de 

l’època, els quals varen ser aprofitats pels enginyers sortits de les Escoles 

d’Enginyeria estatals. Fins la utilització generalitzada del formigó armat,  les 

estructures es varen dissenyar per a ser construïdes amb ferro o amb 

maçoneria de carreus de marès, amb un augment considerable de les llums 

màximes i de les càrregues de servei suportades fins aleshores. 

Dos exemples visibles avui dia de tipologies constructives de l’època, amb 

dissenys i materials diferents els podem trobar al Pont de Ferro de Son 

Carbonell  sobre el Torrent de Muro, a S’Albufera d’Alcúdia i al  Pont dels 

Jueus, en el TM de Llucmajor. 

El primer dels ponts esmentats es va projectar per enginyers anglesos l’any 

1886, amb una llum de 21,55 m., una amplada de 4,5 m. i dues bigues de ferro 

roblonades d’1,07 m. d’altura.  En els plànols (que encara es conserven) es pot 

observar el nivell del mar  i el de les aigües d’escorrentia, a més dels sistema 

de fonamentació amb pilots de les pilastres de suport. 

D’altra banda, el segon pont es va construir  dins les obres d’infraestructura 

necessàries per a la línia ferroviària  Palma – Llucmajor – Santanyí, finalitzades 

l’any 1917. Aquestes obres varen ser projectades per l’Enginyer Eusebi Estada 

i són les més representatives a l’illa de la enginyeria de ponts i viaductes 

ferroviaris de principis del S. XX (Pont de ses set boques, Pont de Son Verí de 

Dalt, Pont de Son Granada, etc.), la majoria dels quals romanen en bon estat 

avui dia. El Pont dels Jueus és el més impactant d’aquests antics ponts 

ferroviaris construïts a Mallorca. Es va dissenyar amb un arc de mig punt que 

salvava una llum de 10,35 m. i una longitud de 17,35 m., alçat a una altura 

espectacular sobre el llit del torrent. 

La comparació dels dos ponts pot donar lloc a una reflexió de l’alumnat sobre 

els condicionants del disseny: com aquest s’ha d’adaptar als materials 

disponibles i com els materials disponibles han variat segons les 

circumstàncies econòmiques (relacionat amb la Competència en el 

coneixement i interacció amb el medi físic) Dins els continguts més específics 
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de l’UD d’Estructures l’exposició dels trets característics d’aquestes dues  

construccions pot donar lloc a una valoració dels pros i contres dels pòrtics 

resolts amb estructures rectes o amb estructures voltades.  

També seria molt adient, per exemple, sotmetre a debat en el grup-classe quin 

és els tipus d’esforç màxim al qual se sotmet als materials en cada cas (tracció 

o compressió) i on se situa aquest esforç  (veure annexos 4-a i 4-b) 

IV.1.1.5.  PHIM i mecanismes 

Mallorca ha tingut un passat on la fabricació de productes industrials autòctons 

tenia un pes rellevant en l’economia local, especialment en el període que va 

transcórrer entre el final de la guerra civil i la consolidació del turisme com a 

principal motor econòmic, durant la dècada dels anys 60 del passat segle. Una 

d’aquestes indústries locals va ser la fabricació de motocicletes, en la qual va 

destacar el fabricant A. Bibiloni, el qual era distribuïdor del motor de dos temps 

Mosquito, fabricat a Sevilla sota llicència de Garelli. Aquest motor de 50 cc.. es 

muntava sobre un xassís fabricat a Palma, amb disseny propi del bastiment, les 

suspensions i de la resta accessoris, per a obtenir com a producte final el 

conegut ciclomotor Bibiloni Mosquito.  

Aquesta vehicle es va muntar a Palma entre els anys 1952 i 1960 i se calcula 

que es varen vendre més de 2.000 unitats, xifra que aleshores encara era 

significativa per a un producte local . Els aspectes històrics que envolten 

aquesta fàbrica, comuns a altres fabricants mallorquins com ara els que 

produïen els models Colomet, Bordoy i Coronat, poden servir també per a 

il·lustrar el punt d’inflexió en la indústria balear que va suposar l’arribada del 

turisme (el que suposa un reforç de la Competència Cultural o Social i 

Ciutadana de la LOE) 

Les singularitats tècniques de la Bibiloni Mosquito i la seva senzillesa mecànica 

fan que sigui un bon exemple de transposició didàctica per a la comprensió de 

diferents continguts de l’UD  sobre mecanismes i màquines. Així, l’alumne 

podrà observar en la projecció comentada pel professor que la transmissió de 

la força motriu a la roda es fa directament mitjançant un rodet (transmissió 

directa). El vehicle no portava canvi de marxes (relació de transmissió única) i 

disposava subsidiàriament de pedals tipus bicicleta (engranatge, cadena i 
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caterina, concepte de manuella) i el control del gas s’accionava amb una 

palanca (palanca de primer grau). Pel que fa al motor, també es pot comentar 

com es transformava el moviment rectilini de l’èmbol del motor monocilíndric en 

el moviment circular del rodet de transmissió mitjançant la biela. 

Per tal d’animar el debat en el grup - classe el docent pot introduir la coneguda 

anècdota que conta  que quan en aquest vehicle el conductor havia de parar la 

marxa de forma sobtada, el motor solia calar-se, ja que el sistema 

d’embragatge era molt rudimentari i requeria de molta habilitat per accionar-lo 

amb el peu. 

Amb aquest exemple vendria també al cas explicar com una altra firma amb el 

mateix nom, Bibiloni, dedicada a la comercialització dels primers automòbils 

arribats a Mallorca, ocupava l’edifici projectat per l’arquitecte Gaspar Bennàssar 

situat al principi del carrer Aragó de Palma. La polèmica actual sorgida per la 

desprotecció municipal d’aquest immoble podria donar lloc a un debat 

enriquidor pel que fa a la conscienciació envers la necessitat de protecció del 

nostre patrimoni industrial per part dels alumnes (veure annex 5) 

IV.1.1.6.  PHIM i electricitat / tecnologia i societat 

L’any 1908 va arribar l’energia elèctrica al poble de Sóller gràcies a la nova 

central hidroelèctrica de Sa Costera. A principis del segle XX, a l’illa de 

Mallorca varen funcionar dues centrals d’aquest tipus: la del Gorg Blau que 

abastia els pobles d’Inca, Caimari, Selva i Mancor i l’esmentada central de Sa 

Costera, que es va construir únicament per al subministrament elèctric del 

poble de Sóller, aleshores molt aïllat per la seva situació geogràfica i les 

infraestructures de transport existents. 

Avui encara es poden contemplar les restes d’aquella central tot i que l’aigua 

que la feia funcionar es va canalitzar fa pocs anys per al subministrament 

d’aigua potable a la ciutat de Palma. Com passava amb la Central del Gorg 

Blau, en determinades èpoques de l’any el cabal era insuficient per a moure la 

turbina, fet que va motivar que, poc temps després d’inaugurar-se, s’hagués de 

construir una altra central de recolzament a la vila de Sóller, aquesta de 

combustió de gas pobre. Ambdues funcionaven de forma alternativa i dotaven 

als sollerics d’enllumenat i força, amb una tensió de 150 V. 
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L’aprofitament d’un salt d’aigua de 20 m d’alçada per a generar electricitat és 

un bon exemple d’utilització d’energies renovables. Cal esmentar al respecte 

que avui dia pocs mallorquins relacionen l’energia hidràulica amb el passat 

industrial de Mallorca atès que a l’illa no hi ha rius amb un cabal significatiu. En 

qualsevol cas, la simple exposició d’aquest exemple podria servir per a reforçar 

la capacitat de l’alumne per a conscienciar-se medioambientalment i també per 

a ubicar el moment tecnològic actual com a una etapa més d’un recorregut 

gairebé il·limitat però sempre ple de dificultats. Ambdues competències estan 

directament relacionades amb la Competència en el coneixement i interacció 

amb el medi físic de la LOE, la qual es recull també en el desenvolupament 

curricular autonòmic de Tecnologies. 

Aplicat als continguts més específics de l’assignatura, el tema exposat pot 

resultar útil en l’estudi de l’electricitat i també com a recurs didàctic dins els 

continguts relacionats amb Tecnologia i Societat.  

En relació amb l’electricitat es pot fer servir el símil hidràulic com a material de 

transposició didàctica dels conceptes de  tensió, intensitat, i resistència 

elèctrica. Aquests es poden associar mentalment amb els de pressió, cabal i 

resistència hidràulica mitjançant una anàlisi tècnica detallada del procés de 

generació d’electricitat a la central. Així es podria exposar que en temps de 

sequera la manca de pressió de l’aigua en disminuir l’altura dels nivells freàtics 

que recollia la font de Sa Costera feia minvar el cabal tot i que que la 

resistència del terreny i les canalitzacions es mantingués constant. Al seu torn 

la reducció del cabal d’aigua i la consegüent reducció de potència hidràulica 

afectava la caiguda de tensió i , d’acord amb la Llei d’Ohm, de la intensitat que 

circulava per la instal·lació dels usuaris sollerics (veure annex 6) 

Dins els continguts de l’UD de Tecnologia i Societat el tema exposat il·lustra 

simultàniament i amb prou claredat un cas d’energia renovable (la central de Sa 

Costera) i un altre d’energia no renovable (la central a gas de suport que 

s’hagué de construir) El recurs didàctic és adient per a debatre en el grup-

classe els pros i els contres de cadascun dels sistemes d’electrificació així com 

d’alguns temes paral·lels com el desenvolupament de la industria local, des de 

l’època en la qual a Sóller hi havia 14 fàbriques  mecanitzades de roba i 
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llençols (primera meitat del S. XX),  fins ara, quan la economia de la vall ha 

passat a dependre quasi exclusivament del turisme. 

IV.1.2. Utilització del mètode d’aprenentatge per acció i descobriment. 

Exemples. 

Una altra manera d’enfocar la utilització del patrimoni industrial local dins l’aula 

de Tecnologies a ESO pot ser l’ús de la metodologia proposada per Jerone S. 

Bruner en la seva Teoria de la Categorització: l’aprenentatge actiu per 

descobriment. L’objectiu d’aquest mètode és que l’alumne pugui assolir un 

aprenentatge significatiu, és a dir, construït a partir de matèries apreses amb 

anterioritat, d’acord amb el concepte plantejat i desenvolupat pel psicòleg David 

Ausubel entre 1963 i 1968. 

Els coneixements en aquest cas no es donen acabats sinó que s’obtenen com 

a una meta proposada pel docent, el qual actua també com a mediador i guia 

del procés d’aprenentatge. Quan el descobriment es produeix a partir de la 

recol·lecció i ordenació de dades podem parlar d’aprenentatge inductiu per 

descobriment, mentre que si es construeix a partir de la combinació d’idees 

generals per a arribar a idees més específiques parlarem d’aprenentatge 

deductiu per descobriment. 

El patrimoni Industrial pot servir com a plataforma per a que l’alumne assagi 

diferents formes de descobriment, com ara l’inductiu i el deductiu (Alejandra 

Baro, 2011, p. 5) A continuació s’exposen dos exemples amb els quals es 

pretén il·lustrar l’aplicació de cadascun d’aquests dos plantejaments en 

l’aprenentatge per descobriment a partir del patrimoni històric industrial 

mallorquí. 

IV.1.2.1. PHIM i descobriment inductiu. 

EL PHIM ofereix molts exemples de dispositius i màquines  que poden servir 

com a models per a realitzar maquetes senzilles representatives dels sistemes 

tecnològics més elementals. En aquest sentit el professor pot dissenyar 

activitats de taller en les quals l’alumne pugui aprendre com funcionava una 

determinada màquina a partir de dades parcials sobre el funcionament de les 

peces o dels elements que la formaven. 
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Un exemple podria ser la construcció d’un model a escala dels fars marítims 

que senyalitzaven el litoral de la costa mallorquina durant el segle XIX.  

L’apropament a la temàtica es podria fer des de les UD’s de Mecanismes i 

Electricitat ja que l’activitat  treballaria sobre continguts que pertanyen a 

ambdues. Es tractaria, en primer lloc, de construir una maqueta  mitjançant 

cartró i peces de construcció tipus meccano d’un far antic, com els 

decimonònics que funcionaven amb petroli i amb la rotació de l’òptica per 

contrapès (la il·luminació seria elèctrica per raons òbvies de seguretat) 

La segona fase de l’activitat podria ser l’electrificació del sistema de gir del far 

amb un motor elèctric que accionàs els engranatges necessaris per a la rotació 

de l’òptica. Llavors el repte dels alumnes seria la de jugar amb el diàmetre 

(número de dents) dels engranatges per a obtenir, tant en el primer com en el 

segon cas, velocitats angulars de l’òptica diferents, que generessin determinats 

períodes de centelleig (veure annex 7) Cada grup treballaria amb un far al qual 

es donaria el nom d’un dels fars catalogats del nostre litoral (Cala Figuera, 

Porto Pí, Ses Salines, Formentor, etc.) i hauria d’aconseguir emetre el senyal 

correcte en centellejos´/ minut que prèviament hauria establert el professor per 

a cada far. 

L’assaig amb diferents rodes dentades aplicades a l’eix de l’òptica i a l’eix del 

torn o del motor elèctric, amb l’ anotació dels resultats podria motivar el 

descobriment de quina és la combinació més adequada per a obtenir un 

determinat període de gir (centelleig), amb un aprenentatge implícit del 

concepte relació de transmissió entre engranatges. Els coneixements previs 

dels alumnes serien els relacionats amb els conceptes d’ engranatge i torn i el 

muntatge de circuits elèctrics senzills. El càlcul de relacions de transmissió 

entre mecanismes es podria exposar a continuació de l’experiment dut a terme 

mitjançant aquesta activitat, ja que serviria per a dotar de rigor matemàtic als 

descobriments realitzats empíricament. 

IV.1.2.2. PHIM i descobriment deductiu 

L’alumne sempre pot ser motivat pel professor mitjançant  l’establiment d’una 

meta o repte a superar . En el nostre cas els elements del patrimoni industrial 

poden afegir un plus de misteri,  ja que  sovint presenten formes o tipologies 
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que l’ estudiant actual està poc acostumat a veure. Una manera d’aprofitar 

aquest potencial podria ser, per exemple, la projecció de plànols d’edificis, 

màquines o sistemes tecnològics que pertanyen al PHIM i la posterior resolució 

per grups d’alumnes de determinades preguntes, les respostes de les quals 

poden ser deduïdes (descobertes) a partir dels coneixements previs assimilats 

en relació amb l’assignatura. Vegem a continuació un exemple concret de 

l’aplicació d’aquest mètode. 

L’any 1880 es va acabar de construir, sota el Pati de Dones de l’edifici de La 

Misericòrdia, llavors hospici, un aljub de proporcions gegantines amb la tècnica 

de la volta d’aresta sobre pilars de pedra. La seva funció era emmagatzemar 

l’aigua de pluja canalitzada pel sistema de recollida de pluvials de l’edifici per al 

subministrament de la pròpia institució de beneficiència, així com la distribució 

per gravetat d’aigua a la font de La Rambla, lloc d’abastiment públic del barri 

que du aquest nom13. Pels estudis fets per l’autor, podria tractar-se de l’aljub 

històric amb més capacitat dels localitzats a Mallorca, tot superant els de Raixa, 

Castell de Bellver, Santanyí i Es Baluart. 

Aquesta infraestructura pública no s’ha estudiat amb la profunditat que es 

mereix i a dia d’avui encara és una gran desconeguda per a la majoria de 

mallorquins, tot i que amb els seus 256 m2 de superfície i quasi 8 m. d’altura 

pot comparar-se amb altres monuments que si que han rebut l’atenció dels 

gestors culturals i turístics mallorquins. La seva visita pel públic de moment no 

és possible degut a les dificultats d’accés, tot i que amb petites obres 

d’adaptació es podrien realitzar visites guiades per a grups reduïts, ja que 

actualment no conté aigua. 

La presentació als alumnes dels plànols originals d’aquesta construcció (veure 

annex  8 ) , els quals es varen conservar  a l’arxiu de la Diputació i després als 

del Consell de Mallorca, pot servir per tal que els al·lots resolguin dues 

qüestions relacionades amb les UD’s de dibuix i de Tecnologia i Societat. La 

                                            
13

 Segons una carta del director de la institució: “...ofreciendo al Ayuntamiento construir la 
cañería que menester sea para conducir el agua al exterior del edificio, cañería que el 
Ayuntamiento podrá continuar hasta el surtidor de la Rambla ó hasta el punto que estime 
conveniente, consiguiéndose de este modo ver realizada una obra beneficiosa 
para la casa de Misericórdia y de verdadera utilidad pública”. (AC, sig.VII- 
166/10-3) 
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primera de les qüestions té a veure amb la seva capacitat d’interpretació de 

representacions en vista zenital i frontal: es tractaria de descobrir què 

representa el dibuix a partir de les dades que aporta la imatge: construcció 

soterrada, amb forma de dipòsit, amb una obertura en la seva part superior, 

etc. 

La segona de les qüestions a resoldre podria ser la deducció de l’altura de les 

voltes d’aresta respecte de la base de l’aljub. Als plànols s’assenyala que 

l’escala és de 0,001 m. per m. Es tractaria de repartir fotocòpies A3 dels plànols 

amb l’escala gràfica ocultada, per tal que els alumnes poguessin realitzar les 

seves medicions amb un regla o escalímetre i dur a terme les deduccions i 

càlculs necessaris per a obtenir la dimensió demanada. 

IV.1.2.3. PHIM i descobriment per anàlisi d’objectes. 

Una variant metodològica dins l’aprenentatge per descobriment és  l’anàlisi 

d’objectes. El mètode ja s’ha provat amb prou èxit dins les aules de tecnologia 

d’ESO, però aquí tractarem de valorar la seva aplicació específica a objectes 

del nostre llegat tecnològic. Els avantatges que pot significar això tenen a veure 

amb la simplicitat formal i funcional de moltes màquines i artefactes antics, a 

més de la perspectiva més ampla que ens ofereixen sobre les raons del seu 

èxit o fracàs dins l’espai socioeconòmic en el qual varen conviure. 

Analitzar un objecte històric sota un prisma artístic és una tasca habitual dins 

les disciplines artístiques o de la història de l’art. Menys habitual és trobar 

anàlisis d’objectes antics en el marc de l’ensenyament de les assignatures de 

caire tecnocientífic o tecnològic. En essència l’objectiu és el mateix: esbrinar 

quins són els trets definitoris de l’element sotmès a estudi14. Dins d’una aula de 

tecnologies aquests aspectes solen centrar-se en els anatòmics, tècnics, 

funcionals i socioeconòmics. 

Un exemple d’aplicació relacionat amb aquest treball seria la proposta d’anàlisi 

d’una tafona mallorquina per a la producció d’oli d’oliva, ja sia del seu conjunt o 

d’algun dels dispositius mecànics que la composen. Es podria visitar la finca 

Raixa, reoberta recentment al públic, per tal que els alumnes poguessin fer 

                                            
14

 “Mediante el análisis podemos conocer cómo es una cosa o fenómeno, cómo se comporta o 
funciona y, en el caso de los productos tecnológicos, también para qué sirven”  Analisis de 
objetos. La cafetera italiana. Francisco Villafranca Gracia. Pàg. 2. 
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aixecaments a mà alçada de les peces bàsiques de la tafona i en prenguessin 

els amidaments. També podrien tocar els materials amb els quals es varen 

fabricar i fer-ne fotografies,  

Després de l’anàlisi anatòmica es podria dur a terme una l’anàlisi tècnica, on 

els al·lots deduirien els principis de funcionament dels elements de la tafona: la 

palanca de primer grau i els mecanismes de transmissió de moviments en el 

cas del trull (veure annex 9) i la palanca de tercer grau en el cas de la premsa 

(veure annex 10) 

Dins l’apartat d’aspectes funcionals, es podria analitzar per a que servien tots 

aquests elements, el seu objectiu comú (producció d’oli) i els seus objectius 

parcials (moldre, premsar, emmagatzemar, etc.) Finalment, els aspectes 

socioeconòmics que envoltaren les tafones mallorquines s’haurien d’analitzar 

en el marc dels canvis econòmics motivats per l’arribada del turisme, amb la 

caiguda del sector primari com a base econòmica a les illes. 

IV.2. El coneixement de les tecnologies com a recurs per a l’estudi del 

nostre patrimoni industrial. 

En aquest segon apartat de la fase d’anàlisi es pretén aprofundir en les 

possibilitats que ofereix el coneixement previ de determinats elements 

tecnològics i del seu funcionament bàsic a l’hora d’analitzar l’entorn patrimonial 

de l’alumne. Així podem enquadrar aquest punt de vista dins la concepció 

constructivista que de la Didàctica Patrimonial han adoptat alguns investigadors 

com Merchán, tot i que en el nostre cas activitats educatives com ara  “la 

biografia d’un invent” (F. Javier Merchán, 1993, p. 5) es veuran especialment 

enriquides gràcies als coneixements cientificotecnològics que aportarà amb 

caràcter previ una determinada assignatura d’ESO o Batxiller o bé un mòdul 

professional. 

Així, es tractaria de comprovar, per exemple, com l’estudi dels cigonyals dins 

l’UD de Mecanismes de l’assignatura de Tecnologies a 2n curs d’ESO és  molt 

aconsellable de cara  a la visita programada a un molí aiguader del Pla de 

Mallorca, on l’alumne veurà in situ una aplicació pràctica del mecanisme 

estudiat, i on s’adonarà de la seva importància com a mecanisme de 

transformació de moviments i transmissió de forces. És evident que l’elecció del 
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model no té perquè anar lligat al patrimoni cultural, podríem triar un taller 

modern de reparació d’automòbils, on segur que la exemplificació de caire 

didàctic també seria molt efectiva. Però llavors desaprofitaríem la possibilitat 

d’utilitzar un recurs capaç de treballar alhora els continguts propis de 

l’assignatura i les seves competències bàsiques relacionades amb el patrimoni. 

Des del punt de vista d’aquesta recerca l’associació de la idea de cigonyal amb 

la idea de molí aiguader que finalment faria l’alumne beneficiaria no solament 

l’aprenentatge del mecanisme estudiat sinó també el coneixement del propi 

element patrimonial. En aquest cas l’apropament al patrimoni no es fa des de 

les plataformes tradicionals que faciliten les ciències socials sinó des d’altres 

que com hem vist abans resten menys explorades: la ciència aplicada i la 

tecnologia. Això, lluny de ser un entrebanc, pot influir molt positivament en el 

desenvolupament de l’alumne, ja que aquet gaudirà d’una visió més complerta 

del nostre llegat industrial, on s’adoni de la importància que hi té com a element 

viu que serveix per a ubicar les persones en el seu entorn, entorn que avui més 

que mai es pot qualificar de tecnològic  a més de polític, social, econòmic, 

cultural, etc.   

L’aprenentatge significatiu, com es veurà més endavant, es veurà beneficiat per 

les oportunitats que ofereix el patrimoni industrial  mallorquí, modest però molt 

variat, ben documentat i a l’abast de tots els alumnes illencs. Però les activitats 

també s’hi veuran afavorides pel plus de motivació que procura un accés a la 

temàtica abordada des dels seus aspecte més tecnològics, sovint més visuals i 

tangibles, capaços de generar una curiositat al voltant del com funcionava? que 

pot ser un incentiu per a que l’alumne es faci més preguntes del tipus, quan es 

va inventar?, com era la gent que ho feia servir?, etc. 

Com hem vist a l’estat de la qüestió, alguns treballs han aportat una feina 

valuosa des de l’àrea de les ciències socials pel que fa a la investigació 

pedagògica, l’elaboració de materials i la realització d’experiències educatives 

relacionades amb el patrimoni industrial. L’enfocament que aquí es proposa 

pretén potenciar una tasca paral·lela, ara des dels continguts cientificotècnics 

de determinades assignatures d’ESO i Batxiller o des d’alguns mòduls d’FP. La 

confluència d’ambdues vies ha de contribuir a  la millora de la competència 
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social i ciutadana de l’alumne a partir de sinèrgies educatives que treballin 

des d’òptiques particulars el Patrimoni Cultural, però amb un objectiu comú, en 

consonància amb els models educatius vigents basats en el constructivisme, 

els quals advoquen per una compartimentació menys rígida entre les 

ensenyances de ciències i les de lletres15 

D’altra banda, l’estreta relació conceptual entre la Formació Professional i el 

Patrimoni Industrial és òbvia des del moment que ambdós termes porten 

implícita una component tecnològica que ben bé podria definir-se com un 

leitmotiv compartit. Però d’acord amb l’experiència personal de l’autor i els 

desenvolupaments curriculars consultats sembla que endinsar-se (amb més o 

menys èmfasi) en el Patrimoni Industrial local des dels Cicles Formatius no és 

una prioritat, ni tan sols una possibilitat contemplada en la programació 

didàctica de la majoria dels Centres. A la Formació Professional la pròpia 

existència del recurs educatiu sembla fins i tot més ignorada que en les 

ensenyances d’ESO i Batxiller, on la seva aplicació no està ni de bon tros 

generalitzada. 

Aquesta recerca ha trobat com a excepció les diferents concrecions curriculars 

desenvolupades per la Comunitat Autònoma de Catalunya a partir de Lleis 

Estatals des de la primera meitat dels anys 9016. Una nova concepció del 

concepte de professionalitat, on s’hi conjuguen dues dimensions, una 

específica de la professió i relacionada amb les tasques a desenvolupar i l’altra 

de caire actitudinal i present a totes les professions (Pilar Pineda, 1999). 

Aquestes reformulacions varen trencar, si més no des del punt de vista 

normatiu, els tradicionals prejudicis que limitaven els Centres de Formació 

Professionals a l’activitat formadora, i van incentivar la inclusió de 

competències bàsiques com la social i ciutadana, la lingüística o la de 

interacció amb el món físic en la normativa reguladora de l’FP que aparegué 

amb posterioritat. 

                                            
15

 “ “(...) abogando por una integración de las ciencias sociales y experimentales, 
interpretándolo como la necesidad de humanizar las ciencias y cientifizar las humanidades” 
Ana Mª  Wamba, Roque Jiménez. La enseñanza y difusión del patrimonio y la alfabetización 
científica: relaciones ciència, tecnologia, sociedad y patrimonio, pàg. 2. 
16

 Especialment el Decret 332/94 de 4 de novembre (DOGC núm. 1990/94 de 28 de desembre 
de1994) que estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional a 
Catalunya. 
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Avui dia a Catalunya s’ofereixen 151 Cicles Formatius de grau superior, mitjà i 

bàsic (LOGSE), dels quals s’han desenvolupat i aprovat 39 projectes 

curriculars17, un 26% del total. Si analitzam els decrets catalans de 

desenvolupament curricular, en consonància amb el concepte de 

professionalitat abans esmentat, veurem que s’afegeixen als objectius generals 

i a les competències professionals, personals i socials, que recullen els RD de 

creació dels títols18 unes capacitats clau, com a “capacitats transversals que 

afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de 

treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, 

d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball 

en equip i de resolució de problemes19” En aquest sentit i com ja hem apuntat a 

l’inici del treball en aquesta recerca es parteix de la base que els Key Skills o 

capacitats transversals, poden veure’s reforçades amb l’ampliació del bagatge 

cultural que aportaria un major coneixement del Patrimoni Cultural de l’entorn 

de l’alumnat, també en el cas dels Cicles Formatius. 

En fort contrast amb l’exemple exposat cal remarcar que a les illes, a dia d’avui,  

s’han materialitzat pocs projectes curriculars que desenvolupin les directrius 

generals establertes per les lleis estatals pel que fa a cadascun dels cicles de la 

formació professional. Dels 83 cicles formatius de grau superior, mitjà i bàsic 

(LOGSE) que s’ofereixen, només 10 disposen de currículum propi de la 

Comunitat, un 12% del total20. La manca d’interès de l’administració local al 

respecte diu molt pel que fa al valor que se li atorga a les singularitats pròpies 

de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, cosa que ha d’afectar directament 

a la presa de consciència envers el patrimoni industrial local pels alumnes d’FP 

illencs. Les capacitats clau recollides a la normativa pròpia del currículum dels 

cicles formatius21 permetria, si més no que la inclusió del patrimoni industrial 

                                            
17

 http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe 
18

 Per exemple el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
19

 Decret 169/2013, de 28 de maig, pel qual s’estableix el currículum del Cicle Formatiu de 
Grau Superior de Projectes d’Edificació 
20

 http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm 
21

 Com ja ha recollit, per exemple, el Decret 11/2003, de 14 de febrer, pel qual s’estableix a les 
Illes Balears el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic 
superior en animació turística  
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com a eina per a l’assoliment de nivells competencials homologables als 

standards europeus tengués un major aixopluc legal. 

De l’anàlisi exposada fins aquí es pot desprendre que el coneixement dels 

continguts tecnocientífics dels currículums educatius de l’ensenyança 

secundària i de l’FP han de afavorir l’assimilació dels conceptes bàsics lligats al 

Patrimoni Industrial local. Alhora s’ha comprovat com aquest objectiu educatiu 

no és tan aliè al perfil professional en els quals es basen els cicles formatius de 

la Formació Professional, en el benentès que sempre aportaran capacitats 

socials i comunicatives que milloraran les expectatives laborals dels alumnes. 

V – Discussió. Anàlisi de la pràctica en el context professional. 

V.1. Pros i contres de la utilització del PHIM com a recurs educatiu. 

Sembla que hi ha un cert consens entre el professorat pel que fa a la inclusió 

del patrimoni industrial o tecnològic com a eina de reforç de les competències 

bàsiques establertes per a l’ESO i el Batxillerat. També comença a ser rellevant 

el número de docents que l’inclouen en les seves programacions de Geografia i 

Història o de Ciències Socials. El debat llavors es centra més en la inclusió del 

patrimoni industrial com a part amb més o menys pes dins el patrimoni cultural 

que en general hauria de conèixer l’alumne. També hi ha opinions diverses 

sobre el grau de localisme que s’ha d’aplicar en l’elecció dels exemples, segons 

la importància que es vulgui donar al concepte d’identitat cultural o al valor que 

subjectivament pugui atorgar el docent als elements locals en comparació amb 

altres que cregui més didàctics, il·lustratius, representatius, etc. 

En canvi entre els professors d’assignatures tecnocientífiques d’ESO i 

Batxillerat, sembla que el Patrimoni Industrial es percep encara com a un camp 

d’estudi molt accessori per als objectius que fixen els currículums. En el cas de 

la formació professional aquesta concepció residual encara és més acusada, 

potser pel caràcter pràctic dels ensenyaments que s’imparteixen, que sovint 

s’interpreta com a un allunyament radical de les ciències més especulatives o 

humanes. En qualsevol cas, com hem exposat a l’inici d’aquest treball , la 

valoració positiva del PHIM com a recurs educatiu té molt a veure amb el 

tarannà del professorat pel que fa a les seves preferències per la utilització de 
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mètodes més tradicionals i bassats en l’estricta limitació als continguts o 

aquells més innovadors enfocats a l’assoliment de capacitats clau. 

També sembla que existeix una diferència important en la inclusió del PHIM en 

la programació d’aula entre aquells professors que han rebut una formació 

específica en Didàctica del Patrimoni i els que no. En aquest sentit sembla 

raonable deduir que molts dels docents de Tecnologies o FP que pensen que la 

incursió en temàtiques patrimonials s’ha de dur a terme des d’altres camps de 

coneixement menys tecnològics podrien canviar la seva opinió si rebessin una 

formació per a formadors on s’inclogués la utilització del PHIM com a recurs 

didàctic. 

V.2.  L’experiència personal. 

En aquest cas, malgrat la manca d’altres dades documentades, si que es 

disposa d’una experiència personal relacionada amb l’ús a les aules del 

patrimoni industrial o tecnològic mallorquí, atès que l’autor ha pogut impartir 

durant la fase de pràctiques del MFP classes a dos mòduls del CFGS 

“Projectes d’Edificació”.  

Sense pretendre atribuir als resultats un caràcter representatiu del que 

succeeix en general a la Formació Professional, la posada en pràctica d’aquest 

recurs educatiu i els resultats obtinguts podrien considerar-se un element vàlid 

de la mostra que s’hauria d’obtenir amb estudis i mitjans de més abast. En 

aquest sentit s’ha d’admetre que el fet d’impartir classe a alumnes adults, amb 

una edat superior als 18 anys, segurament ha influït en els resultats i una 

avaluació positiva del mètode. Una valoració global a partir d’aquesta 

experiència seria esbiaixada si no es ponderàs amb els resultats que 

s’obtindrien d’aplicar mètodes similars en els CFGM o a 2n d’ESO, obtinguts a 

diferents IES i Centres de Formació mallorquins. 

Dit això, amb la finalitat d’aportar alguna experiència real que ajudi, si més no a 

perfilar l’estat real de la qüestió, s’expliquen els objectius, la metodologia 

adoptada i els resultats obtinguts: 

V.2.2.1. Objectius que es varen plantejar. 

La inclusió de continguts relacionats amb el Patrimoni Històric en un Cicle 

Formatiu de Grau Superior pot semblar inadequada atès el caire eminentment 
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pràctic de la Formació Professional. Tot i així, una lectura detallada dels Reials 

Decrets de creació dels respectius títols, dins l’apartat del Perfil Professional, 

sovint s’al·ludeix a la capacitat comunicativa dels futurs treballadors en 

diferents situacions que es puguin donar en el desenvolupament de la seva 

feina22. Aquesta competència sovint resta diluïda entre altres de caire més 

professional, a les quals se les dedica una major inversió de temps i de 

recursos. Tot i així, la realitat del sector apunta a la necessitat d’una formació 

dels seus professionals que vagi una mica més enllà dels simples 

coneixements tècnics.  

Des del punt de vista estrictament curricular una aproximació al Patrimoni 

Històric Industrial illenc em va semblar plenament justificada com a eina per a 

millorar aquesta habilitat comunicativa, atès que el domini del llenguatge que 

utilitza una persona sempre estarà relacionat amb el seu bagatge cultural i la 

millor manera de incrementar-lo per a un alumne d’FP pot ser a partir 

d’exemples que l’enriqueixen culturalment sense apartar-se excessivament de 

les especialitats cursades. 

D’altra banda, tal com s’ha exposat a l’inici d’aquest treball, es poden adoptar 

alguns elements del patrimoni industrial com a eines útil de transposició 

didàctica, atès que l’evolució constant de la tecnologia de vegades no suposa 

la pèrdua de vigència dels principis elementals de disseny i funcionament de 

les tecnologies més antigues sobre les quals s’han desenvolupat els sistemes 

actuals, per sofisticats que siguin. Seguint aquesta premissa es va cercar un 

exemple d’element estructural senzill que ajudàs l’alumne a entendre els 

principis de disseny d’altres elements més complexos. 

Així es pot concloure que la utilització del patrimoni industrial com a recurs 

educatiu responia a un doble objectiu: a) el reforç de les competències 

comunicatives dels alumnes i b) l’assimilació de conceptes tècnics de certa 

                                            
22

 “Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su Trabajo” Apartat f) de les competències professionals, personals i socials 
recollides al RD 690/2010, de 20 de maig, de creació del títol de Tècnic Superior en Projectes 
d’Edificació. 
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complexitat a partir d’elements simplificats extrets de la realitat sociocultural de 

l’alumnat. 

V.2.2.2. Metodologia adoptada. 

Per tal que l’assaig que pensava fer no fos un handicap per als alumnes en cas 

que no donàs el resultat desitjat, vaig triar un mòdul on la programació hem 

donava una mica més de marge per a la rectificació, es a dir, per a tornar a 

treballar els continguts des d’altres punts de vista més convencionals. Així dins 

del mòdul Estructures de construcció i al voltant dels continguts relacionats 

amb “encofrats” se’m va acudir treballar el concepte de “pandeig” aplicat als 

puntals metàl·lics,  tot fent servir un símil relacionat amb els sistemes 

constructius del gòtic mediterrani. 

Dins un concepte ample de Patrimoni Industrial, el treball de la pedra de marès 

pels nostres picapedrers es pot considerar una de les indústries medievals on 

Mallorca va destacar més per la seva capacitat d’invenció, racionalitat en la 

producció, domini de les tècniques associades a l’extracció, transport, tall, 

refinat, muntatge, etc. A totes les virtuts esmentades s’hauria d’afegir la de la 

llibertat i la gosadia en el disseny, fets que es poden contrastar de forma palesa 

en edificis civils com la Llotja de Palma o religiosos com la Seu. De la Seu de 

Palma destaquen especialment les seves columnes, les quals presenten l’índex 

d’esveltesa estructural (relació entre el diàmetre i l’altura) més petit de la 

història del gòtic. 

D’altra banda, dins els continguts relacionats amb els sistemes d’encofrat de 

forjats amb sistemes estandarditzats, vaig creure molt convenient que l’alumne 

tingués una concepció clara dels factors que determinen l’elecció d’un 

determinat puntal d’entre els oferts en els catàlegs comercials, en funció no 

només de la càrrega a suportar sinó també en funció de la altura. A més, com 

que aquesta temàtica estava programada per a ser exposada amb caràcter 

previ a l’estudi dels pilars servia també com a una mena d’introducció en la qual 

s’esbossava el concepte de pandeig (pandeo) per a un posterior 

desenvolupament amb més detall. 

S’ha de dir que si bé la idea inicial era la de realitzar una visita a la Seu amb 

tots els alumnes per tal que aquests tinguessin una visió directa dels elements 
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estudiats, això no va ser possible degut a l’horari de tarda-nit de les sessions i 

d’altres motius, com ara el temps disponible i l’obtenció de les autoritzacions 

necessàries. Finalment es va dissenyar l’aplicació del recurs didàctic segons 

una programació en cinc fases: a) Breu exposició teòrica dels conceptes de 

pandeig i de la carga crítica d’Euler  (veure annex 11), b) Breu exposició 

teòrico-pràctica de l’aplicació del concepte de pandeig a un puntal metàl·lic 

telescòpic; c) Debat a classe sobre la Catedral de Palma (qui l’ha visitada?, que 

vos ha cridat més l’atenció?, Que vos semblen les columnes de la nau 

central?); d) Comparació a partir d’una diapositiva projectada de les columnes 

de distintes catedrals europees, amb explicació del concepte d’esveltesa 

estructural i explicació del sistema constructiu emprat a les columnes de la Seu 

de Palma (veure annex 12); e) Breu exposició comparant la relació entre secció 

resistent i pandeig en una columna de pedra i en un puntal metàl·lic. 

L’avaluació de les competències assolides amb aquest recurs didàctic, es va 

dur a terme mitjançant la inclusió en una de les pràctiques realitzades de la 

elecció d’un puntal en funció de la càrrega suportada i l’altura desplegada. 

També a l’examen que es va posar de la part d’Estructures d’Edificació que 

vaig impartir, vaig incloure una pregunta tipus test en la qual l’alumne havia de 

relacionar correctament els conceptes de resistència al pandeig i de secció 

resistent d’un element vertical mitjançant l’elecció del disseny adequat entre 

dues peces del mateix material (veure annex 13) 

V.2.2.3. Resultats obtinguts: 

Vaig plantejar l’avaluació del mètode emprat a partir dels dos objectius abans 

exposats. El primer d’ells, la capacitat comunicativa, s’havia de comprovar 

mitjançant una avaluació continuada que valoràs la capacitat de l’alumne per a 

expressar bé idees que s’havien exposat en el transcurs de l’exposició 

didàctica. Així vaig establir uns indicadors molt generals per comprovar si 

l’alumne, a més dels termes tecnocientífics directament lligats als continguts del 

mòdul (esforç, compressió, tracció, càrrega, pes específic, etc.), utilitzava 

d’altres més relacionats amb la cultura general com ara gòtic, edat mitjana, 

mestre constructor, estil arquitectònic, etc. S’ha de dir que la majoria de les 

observacions les vaig realitzar durant el temps de resolució del cas pràctic, 
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moment en el qual podia parlar de forma més o menys privada amb cadascun 

els alumnes a propòsit dels aclariments que hem demanaven individualment. 

El resultats obtinguts en aquest apartat dels objectius, tot i semblar-me 

decebedors en una primera lectura, no ho foren tant després d’una anàlisi més 

detallada. Pel que fa al coneixement del temple aviat me’n vaig adonar que dels 

alumnes matriculats molts pocs afirmaven haver entrat al seu interior. De la 

resta d’alumnes, dos no saberen situar-lo dins la geografia de la ciutat, tot i que 

tots manifestaren que coneixien la seva existència com a monument rellevant 

de Palma. La valoració positiva que hi faig té a veure amb la certesa que els 

dos alumnes que no sabien on estava la Seu i que procedien de països 

extracomunitaris varen demostrar-me que a partir de la meva exposició i els 

gràfics mostrats mitjançant el projector digital havien passat a tenir un 

coneixement acceptable de la seva situació i característiques bàsiques, a més 

de manifestar la seva voluntat de visitar-lo.  

Cal remarcar a més que en tot moment l’actitud dels alumnes durant l’exposició 

que vaig fer va ser d’atenció i interès, fins i tot més que no durant el 

desenvolupament de conceptes més específics del mòdul impartit, per la qual 

cosa vaig deduir que la incursió en disciplines diferents a les habituals havia 

servit per a trencar la monotonia de les sessions. A més el fet de plantejar-los 

fins a quin punt coneixien la Catedral de Palma i que en pensaven d’ella va 

propiciar l’obertura d’un petit debat on la participació va ser acceptable si es 

tenen en compte les dinàmiques habituals d’aquest tipus d’alumnat. Tot plegat 

crec que va repercutir en l’enriquiment del vocabulari i de la capacitat de 

comunicació dels futurs tècnics. 

Pel que fa al segon dels objectius esmentats, l’estudi de les columnes de la 

Seu havia de servir per a entendre millor la relació correcta entre secció 

resistent i altura d’un puntal en funció de la càrrega a suportar. El fet que en el 

gòtic avançat les columnes tinguessin un nucli de morter de calç servia per 

aconseguir un major diàmetre de l’element sense necessitat d’aportar més 

pedra. El símil es va exposar a classe amb l’ajuda d’una diapositiva, dins la 

presentació que s’havia preparat per a la impartició del mòdul mentre que 
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l’avaluació del concepte pandeig es va dur a terme mitjançant la pregunta tipus 

test número 7 de l’examen (veure annex 13)  

El percentatge total d’aprovats de l’examen d’estructures va ser del 36,30 %, tot 

i que van aprovar finalment el 56% dels alumnes ja que la puntuació final feia 

mitjana amb la nota de les pràctiques i amb les d’actitud i assistència. La 

majoria dels alumnes que varen aprovar l’examen va contestar correctament la 

pregunta esmentada mentre que altres preguntes similars d’assimilació 

conceptual obtingueren pitjors resultats en general i entre el grup dels aprovats. 

La conclusió que vaig extreure aleshores va ser que l’ús del patrimoni, com a 

mínim, no podia haver causat un efecte negatiu en l’aprenentatge de conceptes 

clau, més bé tot apuntava a que el haver insistit amb un exemple tangible i molt 

visual havia ajudat a copsar la idea exposada. 

Per tal de poder validar la utilitat del mètode amb més precisió faria falta 

conèixer la resposta dels alumnes a la mateixa pregunta, però després d’haver 

utilitzat un mètode tradicional en l’exposició dels continguts. En qualsevol cas, 

l’interès demostrat pels alumnes durant l’explicació i la comparació de resultats 

amb els d’altres preguntes on no es va utilitzar el patrimoni industrial com a 

recurs didàctic fa pensar que el camí obert s’hauria d’explorar amb més 

deteniment ja que l’experiència preliminar ha sigut prou positiva. 

V.2.2.4. L’opinió dels alumnes 

Per l’experiència viscuda la meva percepció del perfil de l’alumne d’un Cicle 

Formatiu de Grau Superior com el de Projectes d’Edificació, és el d’una 

persona adulta, amb una mitjana d’edat al voltant dels 20-22 anys i sovint 

ocupada amb una feina temporal. Aquest fet crec que és determinant pel que fa 

a la predisposició dels alumnes, ja que generalment l’assistència és totalment 

voluntària i les característiques pròpies dels títols (sovint no habiliten 

professionalment) fan que l’interès de l’alumne per aprendre sigui molt més 

real. Tot i així aquest interès no repercuteix en una voluntat significativa 

d’intervenció i participació durant les sessions, potser pel cansament que 

implica haver finalitzat una jornada laboral o per la manca de consciència de 

grup entre alumnes força distanciats pel que fa a la seva edat, procedència 

geogràfica, nivell socioeconòmic, etc. 
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El darrer dia de classe de la meva fase de pràctiques com a professor vaig 

demanar als alumnes la seva opinió sobre la meva manera de donar les 

classes, les pràctiques realitzades, la forma d’avaluar i els resultats obtinguts 

individualment. En consonància amb el tarannà descrit anteriorment varen ser 

pocs els que col·laboraren de forma activa tot expressant la seva opinió. En 

qualsevol cas  hem va semblar que en general estaven satisfets per les 

presentacions exposades i que agraïen especialment l’explicació de casos 

reals extrets de la meva experiència professional a peu d’obra. L’altra cara de 

la moneda va ser la valoració que en varen fer de les proves tipus test 

d’avaluació final. 

La queixa més freqüent (entre aquells que varen decidir donar–me la seva 

opinió) fou que havien tingut dificultats per entendre allò que es demanava en 

determinades preguntes de les proves finals (a més del criteri seguit de 

descomptar 0,2 punts per cadascuna de les respostes errònies) Aquesta 

dificultat, en un primer moment la vaig atribuir a que més de la meitat dels 

alumnes erren castellanoparlants i que jo havia redactat els enunciats en 

català. Aquesta sospita es va esvair en contrastar aquests comentaris amb els 

que havien fet amb altres companys del MFP que impartiren les seves classes 

en el mateix centre. En aquest sentit va ser rellevant que els altres dos 

professors en pràctiques que impartien el meu Cicle varen rebre la mateixa 

queixa dels alumnes, tot i que els enunciats estaven redactats íntegrament en 

castellà. 

De tot plegat vaig deduir que la comprensió lectora de molts dels alumnes de 

Cicles Formatius, fins i tot els de Grau Superior, no arribava als mínims 

desitjables per a un aprenentatge planer dels continguts. Atès que la 

programació actual de Projectes d’Edificació no inclou cap eina específica de 

reforç d’aquesta competència se suposa que l’alumne que acaba obtenint el 

títol iniciarà la seva pràctica professional amb un dèficit considerable per que fa 

a les seves habilitats comunicatives lligades a la comprensió lectora. En el cas 

de l’especialitat esmentada això pot significar un handicap insalvable quan el 
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perfil sol·licitat pel contractant sigui el d’un tècnic que també estigui capacitat 

per a dur a terme tràmits administratius relacionats amb projectes i  obres23 

VI -  Conclusions. 

Amb aquesta recerca s’ha pogut comprovar, en primer lloc, com la didàctica del 

patrimoni és una de les assignatures pendents en la formació del professorat i 

com aquesta mancança afecta molt especialment els docents d’assignatures i 

mòduls de caire tecnocientífic. 

Des d’àmbits acadèmics i científics s’ha abordat amb prou interès el 

coneixement del patrimoni cultural (amb menor mesura, l’específicament 

industrial) com a objectiu competencial i també com a recurs educatiu, però 

gairebé sempre des de l’òptica dels ensenyants d’àrees relacionades amb les 

ciències socials. Durant la recerca s’han trobat molt poques investigacions en 

les quals  s’hagi aprofundit en la utilització del patrimoni industrial com a eina 

didàctica dins assignatures o mòduls de caire tecnocientífic. 

Resta així obert un camp de recerca pedagògica que avui es manté quasi  

inexplorat i que mereixeria l’aportació de més estudis teòrics i de camp, basats 

aquests darrers en l’anàlisi de casos reals. En aquest sentit la primera de les 

conclusions a extreure apunta que sobre una part important dels objectius 

inicials no s’ha trobat una base documental mínima sobre la qual es pugui 

treballar: no s’han trobat anàlisis específiques de caire pedagògic ni tampoc 

documentació sobre experiències reals dutes a terme a les aules que puguin 

servir com a punt de partida. 

Aquestes investigacions, al meu parer, haurien de contemplar una doble 

vessant didàctica. En primer lloc caldria aprofundir en la possibilitat d’utilització 

del patrimoni industrial local com a  eina complementària útil per a l’assimilació 

de conceptes lligats als continguts i procediments específics de l’assignatura o 

mòdul. Aquest ha estat el nucli de la meva recerca i on s’han centrat els 

objectius principals del treball. En segon lloc s’hauria d’avaluar la utilització del 

                                            
23

 N. de l’A. La tramitació administrativa no s’inclou en el currículum estatal del CFGS de 
Projectes d’Edificació, tot i que per l’experiència professional de l’autor és una de les tasques 
més freqüents en els despatxos d’arquitectura. El  Decret 169/2013, de 28 de maig, pel qual 
s’estableix el currículum del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes d’Edificació de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, per exemple , si que inclou aquesta tasca com a un dels 
objectius generals. 
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patrimoni industrial local com a reforç de les competències o capacitats 

bàsiques establertes per les concrecions curriculars de les assignatures 

tecnocientífiques d’ESO i Batxiller i dels mòduls en l’FP. 

Respecte de la primera de les qüestions plantejades el treball ha volgut fer una 

anàlisi de les possibilitats que ofereix el patrimoni industrial i tecnològic de 

Mallorca per tal que el professor l’utilitzi en l’exposició dels continguts. Així s’ha 

vist com el mètode expositiu pot utilitzar el patrimoni com a eina de motivació i 

de transposició didàctica. Els exemples proposats són només una petita mostra 

de l’inventari de bens, visibles i visitables en la majoria dels casos, que es 

poden trobar en un entorn més o menys proper als alumnes. Podríem extreure 

així, com a segona conclusió, que Mallorca constitueix un entorn favorable per 

a l’aplicació del mètode proposat. 

Com alternativa metodològica que m’ha semblat adient, s’ha inclòs un petit 

estudi sobre la utilització del mètode per descobriment, en aquest cas vinculat 

al patrimoni industrial i tecnològic i com a eina per a l’ensenyança-aprenentatge 

dels continguts més específics de les assignatures i mòduls. Tot i que en 

educació descobrir aspectes del passat del tipus, que era?, per a que servia? 

com funcionava?, pot semblar en principi una mica allunyat del concepte de 

descobriment, el qual sembla associar-se més a objectes contemporanis  

(cafeteres, bolígrafs, etc.)  s’ha vist com la utilització d’un element tecnològic 

antic pot ser-nos útil com a punt de partida per al plantejament de problemes. 

Així el descobriment per inducció o deducció pot basar-se en l’anàlisi de 

l’element patrimonial i la seva relació amb coneixements previs adquirits pels 

alumnes, amb una perspectiva constructivista i fent servir  les metodologies 

pedagògiques que s’han comprovat més efectives fins a dia d’avui. 

La posada en pràctica de les idees exposades s’ha pogut dur a terme per 

l’autor durant la fase de pràctiques del MFP com a professor en un centre de 

Formació Professional de Palma. Tot i que l’experiència ha sigut molt breu i 

amb el handicap de la meva manca d’experiència com a professor, els resultats 

obtinguts m’han semblat prou satisfactoris com per a seguir aprofundint en la 

possibilitat de la seva utilització com a futur docent. L’assaig s’ha fet amb 

l’alumnat d’un Cicle Superior que potser no és el més adequat com a mostra 
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que serveixi per a validar les hipòtesis de partida d’aquesta recerca. En 

qualsevol cas la tercera conclusió a la qual s’ha arribat és que l’aplicació del 

recurs a un alumnat adult, però amb mancances importants de comprensió 

lectora i habilitats comunicatives (molt semblants a les que encara trobam a un 

3r d’ESO)  ha sigut positiva. 

Com a quarta conclusió, lligada a un objectiu contemplat en un segon pla però 

no per això menys important, s’ha pogut analitzar fins a quin punt un 

apropament de l’alumne des de disciplines tecnocientífiques al patrimoni 

industrial local ofereix una sèrie d’avantatges didàctiques relacionades amb les 

capacitats clau d’ordre cultural contemplades en la normativa educativa. Des de 

les ciències socials la tradicional concepció del nostre llegat tecnològic sol 

obviar el coneixement de com funcionaven  els elements  patrimonials en 

qüestió i de qual va ser el seu procés de disseny i avaluació. En la recerca s’ha 

analitzat com una visió més global del concepte de Patrimoni Cultural, que 

ampliï i diversifiqui les seves àrees d’interès  hauria de valorar aquests 

aspectes i com l’àrea tecnocientífica és la més adequada per fer-ho. 

Finalment, com a sintesi de totes les  conclusions obtingudes, podem dir que el 

treball ha servit per a confirmar la necessitat de que el professorat entengui el 

patrimoni industrial i tecnològic local com a un recurs educatiu útil (també) per a 

les assignatures i mòduls de caire tecnològic o cientificotècnic d’ESO, 

Batxillerat i Formació Professional.  Tot plegat pot repercutir en la millora de 

l’assimilació dels continguts específics i del domini de les competències 

bàsiques dels alumnes. Aquesta doble funció dota el recurs pedagògic 

proposat de  sinèrgies  molt singulars, les quals s’adiuen amb les metodologies 

educatives que es proposen com a objectiu un aprenentatge veritablement 

significatiu dels alumnes. 
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