
Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

1 
 

La Sortida didàctica com a recurs per a l’Educació Secundària 

Obligatòria en el municipi de Ses Salines 

Resum 

 En el següent Treball Final de Màster es realitzen quatre possibles 

sortides didàctiques, una per a cada nivell d’ESO, dins el municipi de Ses 

Salines. Es pretén, per tant, potenciar el coneixement del patrimoni geogràfic, 

cultural i artístic d’aquest municipi afavorint al procés d’ensenyament 

aprenentatge de l’alumne realitzant activitats fora de l’aula per aconseguir una 

visió més àmplia i interactiva d’alguns dels continguts conceptuals, 

procedimentals i actitudinals del currículum de Ciències Socials de les Illes 

Balears.  

 

Paraules clau 

Sortida didàctica, ESO, Ses Salines, Colònia de Sant Jordi, patrimoni, història, 

geografia. 

 

Summary 

At the final Master’s project are offered four possible didactics outings, one 

for each level of ESO, at the Ses Salines township. The final intention with this 

project is to promote the geographic, cultural and artistic heritage of this township, 

encouraging the learning process of the student. For this reason, there will be 

activities outside the classroom, to achieve a broader and interactive content for 

some of the conceptual, procedural and attitudinal concepts from the curriculum 

of Social Sciences of the Balearic Islands. 
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1. Introducció 

En les següents pàgines es realitza un treball de final de Màster de Formació 

al Professorat creant un projecte que oferta quatre sortides didàctiques dins el 

terme municipal de Ses Salines per a l’assignatura de Ciències Socials. Es 

prepara una sortida per a cadascun dels quatre nivells de l’Educació Secundària 

Obligatòria intentant englobar els objectius i continguts que dóna el currículum.  

Ses Salines, és un municipi que es troba al sud de la Illes de Mallorca, entre 

Campos i Felanitx, ambdós molt més grans en quant a territori. El fet d’elegir el 

municipi saliner com a punt de partida del meu treball es degut en primer lloc a 

la seva oferta de territori, ja que en un mateix municipi es pot trobar tant la zona 

de la vila, com la zona costanera de la Colònia de Sant Jordi que ha patit un gran 

impacte turístic a les darreres dècades i que serveix de clar exemple per a l’estudi 

del canvi de paisatge de les Illes. A més, aquesta proposta es realitza amb la 

pretensió de que en un futur pugui formar part de l’oferta divulgativa de 

l’Ajuntament de Ses Salines.  

Ses Salines no és un municipi molt gran; aquesta idea va ser un fet primordial 

alhora de realitzar aquest treball, ja que fa més possible que la proposta de les 

sortides didàctiques sigui realitzable. Encara i així, aquest projecte és 

simplement una de les possibles opcions que es podria realitzar, ja que el fet de 

veure el municipi pam a pam en quatre simples sortides és totalment impossible.  

D’aquesta manera, la intenció de les activitats i els punts d’interès que es 

realitzen és aconseguir acostar als alumnes al patrimoni cultural local a partir 

dels recursos més accessibles que ofereix el municipi.  

Per exemple, en el cas de la sortida realitzada per al nivell de primer d’ESO, 

es visitarien Els Antigors i algunes de les restes romanes de la zona. En aquest 

sentit està clar que un dels punts més importants que té el municipi per a aquesta 

època històrica són els assentament púnics, com el de l’illot de Na Guardis, però 

visitar aquest indret suposaria molts de problemes, ja que en primer lloc el grup 

de la visita hauria de ser molt reduït, i en segon, s’haurien de comptar amb més 

recursos com unes embarcacions adequades per arribar-hi. Un altre exemple, el 
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trobem a la possible visita de Sa Vall que compta amb recursos arquitectònics 

del segle XIV (una torre defensiva) i una gran quantitat d’aspectes geogràfics 

importants, conjuntament amb la relació amb la temàtica del contraban al passar 

a ser propietat de Joan March i Ordines a principis del segle XX. Com veim Sa 

Vall seria una aturada molt important i amb la qual es podrien assolir molts de 

continguts curriculars, però el control estricte per part dels propietaris dificulta el 

seu accés;  per tant, en aquest treball he optat per trobar altres elements similars 

que siguin més accessibles. 

En quant a la planificació d’aquest treball, l’estructura es basa en quatre grans 

blocs. En el primer dels apartat es descriuen els objectius que es volen 

aconseguir en aquest treball a partir de les propostes de les quatre sortides 

didàctiques. 

En segon lloc, es realitza un estat de la qüestió on es pot trobar una redacció 

sobre els estudis i les idees que es tenen de la sortida didàctica com a recurs 

pedagògic. Sobre aquest aspecte, en aquest apartat es dóna una primera idea 

general, seguida d’un estat de la qüestió dirigit a les ciències socials donant 

exemples de diferent tipus de documentació. De manera molt diferent, aquest 

apartat conclou amb una petita descomposició de la bibliografia concreta sobre 

el terme municipal de Ses Salines.  

En tercer lloc, es troba el desenvolupament de les quatre sortides didàctiques 

a partir d’una sèrie de paràmetres com el nivell al qual pertany la sortida, la ruta, 

l’horari, el transports, els seus objectius, el disseny de les activitats, la 

temporització, la metodologia i els procediments d’avaluació. Cal dir però, que 

tots aquests apartats es complementen amb els annexos que es troben a la part 

final del treball.  

Finalment, una vegada exposades totes les propostes es realitzen les 

conclusions relacionades amb els objectius previs i els diversos comentaris 

sobre alguns aspectes que han anat sorgint mentre es realitzava el projecte.  

No es pot concloure la introducció d’aquest treball sense agrair a la tutora del 

mateix (Concepció Camps Bosch), als meus familiars i al batle de Ses Salines 
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(Bernat Roig Galmés) el suport prestat per poden dur a terme la realització 

d’aquesta proposta.  

 

2. Objectius del treball 

En aquest segon apartat s’exposen els objectius que es volen aconseguir 

amb el desenvolupament d’aquesta proposta, partint des d’una visió general, per 

anar a temes específics de caire local. 

Un dels objectius principals és experimentar la importància de la sortida 

com a recurs didàctic potenciant el patrimoni del nostre territori, 

concretament Ses Salines, per així fomentar l’estudi local i la conscienciació dels 

alumnes per al patrimoni de les Illes. 

També, amb la sortida didàctica es pretén una major participació per part de 

l’alumnat ampliant el seu marc de relacions tant amb el seu company com amb 

el professor establir vincles de interacció i socialització, idea que explica Pilar 

Benajam1 i que des del meu punt de vista forma part dels objectius principals 

d’aquesta proposta. 

Relacionat amb aquest punt, es pot mencionar que una de les finalitat 

d’aquest treball és motivar o afavorir a la motivació de l’alumne atenent a les 

seves necessitats i interessos proporcionant un aprenentatge significatiu. 

Així, les quatre sortides previstes han de ser vistes com una forma de proposar 

una experiència d’aprenentatge on l’alumne agafa una participació activa 

dins un context on el paisatge i l’entorn tingui un preponderància major o 

molt lligada a les explicacions del docent2. 

Per tant, un altre dels objectius és el d’explorar i observar l’entorn, a partir 

de la planificació i organització de la informació rebuda. D’aquesta manera, 

un dels propòsits amb els que es fonamenta aquest treball es proporcionar els 

recursos adients al professor i a l’alumne, per a que ambdós agents siguin 

                                                           
1 Vid BENEJAM, Pilar: “Los objetivos de las salidas”; Íber 36; 2003; versió digital sense paginar. 
2 Aquestes idees es poden veure a VILLARRASA, Araceli; “Salir del Aula. Reapropiarse del 
contexto”;Îber 36; 2003; versió digital sense paginar. 
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capaços d’aprofitar les sortides. El professor per una banda, per potenciar els 

continguts que es veuen dins l’aula, i l’alumne, per una altre per a 

incrementar els seus coneixement.  

Per una altre banda, un dels objectius a tenir en compte i que crec que és 

important ressaltar es el fet de que amb aquesta proposta s’intenta aconseguir 

que el treball fora de l’aula tingui la mateixa importància que el realitzar 

normalment dins aquesta, és a dir, que els alumnes no vegin la sortida com 

una excursió, o com un dia “de no fer res”, sinó, que a partir d’aquestes activitats 

diferents es potencií el procés d’ensenyament i aprenentatge. És per aquest 

motiu, que s’ha trobat oportú que aquestes propostes formin part d’una avaluació 

per part del professor.   

Finalment, crec que per acabar amb l’apartat dels objectius, una de les 

finalitats en la que es basa aquest treball és la de tenir un visió del món no tan 

fragmentada com la vista a classe a partir de compartiments (unitats 

didàctiques), és a dir, intentar enllaçar continguts de diferents punts 

curriculars per aconseguir una visió més global del món, partir sempre des 

d’aspectes locals de Ses Salines. Sobre aquest tema una frase de Gabriel Travé, 

exemplifica bé aquesta idea:  

“Las salidas podrían romper el distanciamiento entre la realidad 

y el aula, entre la teoría y la práctica”3 

 

3. Estat de la qüestió 

En aquest apartat es realitza un estat de la qüestió sobre la temàtica que fa 

referència a aquest treball de final de Màster de Formació al Professorat amb 

l’especialitat de Ciències Socials. D’aquesta manera es realitza un primer 

subapartat per tal d’establir alguns punt de referència documental de la sortida 

didàctica com a recurs per a ensenyar. Seguidament, i en relació amb el 

subapartat anterior es mostra la utilitat de les sortides didàctiques per a una 

matèria com les ciències socials donant exemples de projectes. I finalment, i de 

                                                           
3 Vid TRAVÉ GONZÁLEZ, Gabriel: “Más allá de las paredes del aula: salidas de investigación 

escolar”; Cooperativa educativa 71-72; 2003; pp. 44 
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manera molt diferent es realitza un petit anàlisis de la historiografia concreta del 

terme municipal de Ses Salines.  

 

3.1. La sortida didàctica com a recurs 

“...son pocas las cosas que hacemos en el aula que no puedan realizarse 

mejor fuera”4 

 Per començar a realitzar una sortida didàctica primer cal tenir en compte 

la importància que se li dóna a aquest tipus de recurs educatiu dins el sistema. 

Per tal d’aconseguir una visió general dels estudis que parlen sobre aquest tema, 

i a la vegada relacionar els problemes obtinguts alhora de realitzar aquest treball 

de final de màster; a les següents pàgines es troben una sèrie d’idees a esmentar 

per tenir un estat de la qüestió clar.  

La sortida com a recurs dins l’educació formal és un tema que s’ha estudiat 

des de diferents perspectives, en primer lloc, des del punt de vista de l’alumnat, 

i en segon lloc, des de la visió del professorat. És cert, però, que la gran majoria 

dels estudis realitzats són dirigits a la formació durant l’educació primària o 

infantil5, element que s’ha de transportar a l’Educació Secundària Obligatòria. 

Des del punt de vista del professor6 es té especial interès en la importància 

del recurs de la sortida per la seva formació, ja que les visites a exposicions o 

museus potencien la implicació i sensibilització que ha de ser transmesa als 

alumnes per crear ciutadans que siguin capaços de prendre les seves pròpies 

decisions. També, el professor ha de saber que la sortida de les aules sensibilitza 

a l’alumne, però això només s’aconsegueix a partir de la realització d’una bona 

                                                           
4 Vid DELGADO HUERTOS, Enrique – ALARIO TRIGUEROS, Mª Teresa: “La interacción fuera 
del aula: itinerarios, salidas y paseos”; Tabanque. Revista pedagógica 9; 1994; pp. 155-177. 
5 Alguns exemples que fan referència als estudis de les sortides didàctiques com a recurs 
orientades a l’educació infantil o primària són: MISSIACOS CÁRDENAS, Sonia Alejandra; “La 
autogestión del aprendizaje fuera del aula”; Univest; 2011;  sense paginar.o TEJADA, Lidia: “Las 
salidas, un recurso para el aprendizaje en educación infantil”; Revista digital. Innovación y 
experiencias educativas, 14; 2009; pp. 1-11. 
6 Vid CANTÓ, José – HURTADO, Amparo – VILCHES, Amparo: “Una propuesta de actividades 
‘Fuera del aula’ sobre sostenibilidad para la formación del profesorado”; IX Congreso 
internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias; 2013; pp. 638-642. 
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metodologia, basada en tres fases. Una primera de preparació de les activitats 

que es realitzaran fora de les aules, una segona que és la sortida mateixa, i una 

tercera fase després de l’activitat per analitzar i avaluar la importància de la visita. 

Així, aquesta coordinada preparació permetrà que l’alumne fora de l’aula pugui 

sensibilitzar-se amb el que s’exposi, visiti o practiqui, acollint una visió global i 

activa que l’ajudi a formar-se com un ciutadà responsable. 

Per un altre banda, cal tenir en compte que la sortida didàctica podria ser 

definida com una activitat realitzada en contextos educatius no formals, però 

integrada dins el currículum com a part essencial de la formació7. La sortida, com 

a tal, és una experiència que es realitza en grup, al contrari que moltes de les 

activitats diàries que es troben dins el procés d’ensenyament – aprenentatge de 

l’alumne (activitats de consolidació com per exemple els deures diaris). Per  tant, 

aquesta activitat tindrà una important rellevància per potenciar el treball 

cooperatiu i per establir contactes entre els alumnes a partir de l’educació 

constructivista, ja que es pretén que durant el temps destinat a estar fora de l’aula 

es realitzi un procés d’aprenentatge on es generen experiències a partir de les 

vivències i descobriment de l’entorn. Així, la sortida permet el desenvolupament 

del pensament, a partir de la recopilació, manipulació i actuació sobre el medi 

que s’observa o s’estudia, podent dur a la pràctica molts dels continguts 

conceptuals que es veuen de manera teòrica dins l’aula a les sessions rutinàries 

durant el curs8.  

 En relació a aquesta temàtica, he cregut adient, plantejar les idees de Rosa 

M. Medir sobre la justificació de la importància de les sortides9. Aquests 

raonaments expliquen, a partir d’una sèrie de punts, les avantatges que poden 

tenir les activitats fora de l’aula, remarcant algunes com veure, observar, 

conèixer i manipular el medi, rompent amb la monotonia i amb les rutines diàries 

                                                           
7 CANTÓ, José – HURTADO, Amparo – VILCHES, Amparo: “Una propuesta de actividades 

‘Fuera del aula’ sobre sostenibilidad para la formación del profesorado”; IX Congreso 
internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias; 2013; pp. 638-642. 
8 Vid TEJADA, Lidia: “Las salidas, un recurso para el aprendizaje en educación infantil”; Revista 
digital. Innovación y experiencias educativas, 14; 2009; pp. 1-11. 
9 Vid MEDIR, Rosa M.: “Salir de la escuela: entre la tradición y la educación ambiental para la 
sostenibilidad”; Íber 36; 2003; versió digital sense paginar. 
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escolars, a la vegada que es desenvolupa l’autonomia personal i l’interès (fent 

preguntes, desenvolupant la imaginació, comparant, implicant-se socialment). 

 Una de les idees que a tots els estudis es repeteix és la importància de 

l’organització de la sortida, dividint tot el procés amb tres fases; la primera 

realitzada abans de dur a terme la sortida; la segona durant la sortida; i la tercera 

els dies posteriors a aquesta una vegada que s’hagin reprès les sessions dins 

l’aula. Per parlar d’aquesta organització crec que els autors que, des del meu 

punt de vista, tenen una visió més clara i classificada són Lidia Tejeda10, per una 

banda, i  Enrique Delgado i Mª Teresa Alario11, per una altre. 

 La primera de les fases és la destinada a la preparació de la sortida. 

Aquesta preparació té dues vessants, la que realitza el professor de manera 

individual; i la que realitza el professor amb els alumnes. El professor, per la seva 

banda ha de dur a terme l’elecció del lloc a visitar, incloent la visita prèvia per 

predisposar idees sobre el tipus d’activitats i la temporització, conjuntament amb 

aquesta fase de programació de la sortida (fixar objectius, continguts, activitats, 

etc.) el docent ha de recopilar informació (recursos, mapes, articles) per adquirir 

coneixements amplis.  

 A la preparació de la sortida didàctica amb els alumnes, normalment 

realitzada a les sessions prèvies dins l’aula, s’informa del que es visitarà, de 

l’horari, del material necessari, de la vestimenta adequada (donant una circular 

normativa), però sobretot es tracta d’esbrinar el coneixement que tinguin els 

alumnes sobre els continguts que es veuran fora de l’aula (possible avaluació 

inicial) i exercicis de motivació  per apropar – los a la temàtica i provocar l’interès; 

a la vegada que es relacionen continguts curriculars treballats a l’aula i que es 

veuran a la sortida.  

 La segona fase, la sortida didàctica pròpiament dita, es pot basar en 

diferents activitats (itineraris, visites, passeigs, etc), que avocaran a la realització 

de parades per desenvolupar continguts conceptuals, procedimentals i 

                                                           
10 Vid TEJADA, Lidia: “Las salidas, un recurso para el aprendizaje en educación infantil”; Revista 
digital. Innovación y experiencias educativas, 14; 2009; pp. 6-9. 
11 Vid DELGADO HUERTOS, Enrique – ALARIO TRIGUEROS, Mª Teresa: “La interacción fuera 
del aula: itinerarios, salidas y paseos”; Tabanque. Revista pedagógica 9; 1994; pp. 155-177. 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

12 
 

actitudinals, a la vegada que es dóna importància a donar cert temps lliure per 

potenciar l’autoconeixement respectant els interessos individuals i els diferents 

ritmes d’aprenentatge de cada alumne. 

  Finalment, una vegada realitzada la sortida, es realitzen les activitats de 

consolidació i l’avaluació final, facilitant la visió de la relació que hi ha entre els 

diferents continguts apressos i els objectius proposats a l’inici de la programació. 

Aquesta consolidació es pot realitzar a partir d’activitats individuals, en grup petit 

o en grup mitjà.  

 

3.2. La sortida didàctica a les Ciències Socials 

 Les idees exposades a l’apartat anterior són aplicables a la sortida 

didàctica com a recurs de totes les assignatures que contempla el currículum 

escolar de l’Educació Secundària Obligatòria, ja que els paràmetres a seguir són 

els mateixos tant per anar a veure una obra de teatre destinada a afavorir 

l’aprenentatge de la literatura, com per anar a realitzar una activitat esportiva que 

assoleixi continguts de l’assignatura d’Educació Física. Per tant, en aquest 

apartat de l’estat de la qüestió ens centrarem exclusivament en la sortida com a 

recurs de les Ciències Socials.  

Ara bé, és cert que moltes de les idees recopilades anteriorment són, en 

aquest cas, més potenciables, ja que com bé sabem entre els objectius comuns 

del currículum trobem “Comprendre el territori com a resultat de la interacció de 

les societats sobre el medi en el qual es desenvolupen”12  o “valorar i respectar 

el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i mediambiental, assumint les 

responsabilitats que implica la seva conservació”13. Com veiem, aquets, i molts 

dels altres objectius curriculars fan que la sortida didàctica a les ciències socials 

sigui un recurs adient i, inclòs, més aconsellable que a altres camps.  

 Per iniciar a parlar de les activitats realitzables fora de l’aula a les ciències 

socials, cal tenir en compte que aquestes tenen un ampli ventall de direccions, 

                                                           
12 Currículum de Ciències Socials de les Illes Balears. Pàgina 12 
13 Currículum de Ciències Socials de les Illes Balears. Pàgina 13 
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ja que com bé explica Serrano i Giné14 les socials agrupen un conjunt 

d’especialitzacions com és la Geografia, la Història i la Història de l’art.  

Alhora de realitzar el recull d’informació sobre les sortides didàctiques en 

aquest camp, sorgeixen un parell d’idees generals. En primer lloc, la majoria dels 

articles destinats a l’estudi d’aquest recurs dins les ciències socials segueixen 

una mateixa estructura, en la que primerament es troben un seguit d’idees 

generals, que trobem a tots els articles que parlen d’aquest tema. En segon lloc, 

existeixen pocs articles o documents destinats a la sortida didàctica dins les 

ciències socials de manera teòrica i metodològica, sinó més bé, quasi tots són 

plasmacions de projectes o pràctiques de diferents institucions o centres. Per 

últim, existeix un desequilibri entre la documentació existent sobre el tema en el 

cas de la Geografia, la Història i la Història de l’art.  

Per aprofundir un poc més sobre aquestes idees; el fet de que la gran 

majoria dels articles estiguin basats en propostes és positiu, ja que poden servir 

d’exemple o d’ajuda per acollir idees per dur a terme les sortides didàctiques 

d’aquest treball de final de màster. Alguns dels exemple més representatius a 

mencionar són els itineraris de l’Ecoescola de Guazamara (Almeria)15, els tallers 

d’adaptació escolar del IES Júlia Minguell (Badalona)16, l’experiència de la 

realització d’excursions geogràfiques a dues escoles de Medellin (Colòmbia)17 o 

un projecte molt interesant per situar als alumnes a la Tortosa renaixentista a 

partir d’un Centre d’interpretació18.  

També hi ha documentació que fa referència a projectes amb altres 

perspectives, per exemple, l’enfocament de les ciències socials dins l’educació 

                                                           
14 Vid SERRANO i GINÉ, David: “El valor didàctic del treball fora de l’aula. Reflexions des de la 
Geografia”; Observar 1; 2007; pp. 107. 
15 Vid LÓPEZ DE HARO, Francisco – SEGURA SERRANO, José Antonio: “Los itinerarios 
didácticos: un recurso interdisciplinar y vertebrador del currículum”; Espiral. Cuadernos del 
Profesorado, 6; 2013; pp. 15-31. 
16 Vid DÒRIA BOZZA, Elisabeth – SABATER i PUIG, M. Dolors: “Les sortides com a recurs per 
a l’adaptació al sistema educatiu  i al nou hábitat”; TAE de L’IES Júñia Minguell; recurs digital 
sense data; pp. 1-5 
17 Vid BUITRAGO BEDOYA, Cristina – PATIÑO MOLINA, Carlos: “El estudio del entorno desde 
la escuela: una estrategia en la enseñanza de la geografía”; recurs digital sense edició i sense 
paginar 
18 Vid GIL DURAN, Núria: “Un proyecto transversal: educación y patrimonio, instituciones y 
autoocupación”; Universitat Rovira i Virgili; 2013; pp. 99-114. 
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primària, que anirien dins el marc de l’assignatura de “Coneixement del Medi”. 

En aquest sentit es pot mencionar un article on es realitza una introducció amb 

les idees generals de les sortides didàctiques en aquest àmbit i unes pràctiques 

realitzades per Cristina López Moreno al Museu de Murcia19 (concretament a 

alumnes de quint de primària i basant-se en aspectes més arqueològics i de caire 

prehistòric). D’altre banda, dins l’educació primària també trobem publicacions 

que fan referència a la sortida com a aplicació dels aprenentatges; en aquest 

sentit cal mencionar els criteris de qualitat proporcionats per Montserrat Casas i 

Carme Tomàs20, on es potencia l’estudi directe del medi a partir de “programes 

ciutat – escola” on el nin passa a experimentar amb el que és present a la seva 

vida quotidiana per formar un nou coneixement introduint temes que afecten al 

professor com les peticions a les institucions i les fases prèvies a seguir per a 

que aquests “programes” tinguin conseqüències positives en els alumnes. 

D’igual importància, trobem publicacions relacionades amb les activitats a 

realitzar fora de l’aula a les ciències socials dutes a terme per autors 

llatinoamericans, que no segueixen el mateix currículum escolar espanyol, però 

que en termes pedagògics són bons recursos alhora de realitzar aquest treball. 

Autors com Moreno21 (Bogotà), veuen la sortida didàctica com una estratègia 

innovadora donant possibles idees per planejar rutes i escenaris a diferents 

contextos, des de parcs i reserves naturals a rutes urbanes.  

Per realitzar un estat de la qüestió completa cal tenir en compte alguns 

exemples més propers que fan referència a les Illes Balears. En aquest sentit, 

segurament existeixen molts de projectes inèdits o que es troben en els mateixos 

municipis o institucions, però a nivell de publicació es pot esmentar la Tesis 

                                                           
19 Vid LÓPEZ MORENO, Cristina: “La salida didáctica como actividad complementaria para el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Primaria”; Una mirada al pasado y un 
proyecto de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las Ciencias Sociales; vol. 1; 
2013; pp. 487-486. 
20 Vid CASAS, Montserrat – TOMÀS, Carme: “Programes ciutat – escola: paràmetres de 
qualitat”; Fòrum L’escola i la ciutat, recurs digital sense data; pp. 1-11. 
21 Vid MORENO LACHE, Nuria: “La salida de campo. Estrategia didáctica tradicionalista o 
alternativa innovadora en la enseñanza de las Ciencias Sociales”; ¿Qué función debe cumplir 
la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela?; 2011; pp. 54-63 
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Doctoral de Ballester22 on es realitza una catalogació del material didàctic sobre 

la geografia de les Illes Balears (introduint la bibliografia clàssica existents i tot 

un conjunt de recursos audiovisuals, jocs, etc.) donant alguns consells i 

orientacions per potenciar l’aprenentatge significatiu. Malgrat que aquesta 

documentació no parla directament de la sortida didàctica, informa d’un gran 

ventall de documentació i d’idees que apareixen per crear activitats dirigides 

enfocades a l’entorn local.  

També, cal citar el llibre Materials per una pedagogia patrimonial a les Illes 

Balears23 publicat a l’any 2005 que exposa una visió diferent, posant el patrimoni 

de les Illes com una altre opció educativa, és a dir, aprofitant els recursos 

patrimonials per introduir els continguts curriculars a partir de descripcions dels 

materials, els estudis que s’han realitzat sobre els mateixos recursos i un recull 

per municipis de la bibliografia que hi ha sobre aquests temes 

Seguint amb la mateixa temàtica de la didàctica de la geografia i la història 

a les Illes Balears és totalment obligatori mencionar el llibre Les Illes Balears: 

geografia i història de Jaume Alzina24 on s’analitzen elements de la programació 

didàctica del currículum de les ciències socials marcant a cada capítol els 

objectius i els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals), 

conjuntament amb mapes conceptuals, que serveixen de suport per crear 

activitats d’aprenentatge relacionades amb l’arxipèlag balear. 

També, com exemple proper de les activitats realitzables a les Illes 

Balears trobem el projecte de l’Arqueòdrom25 de la Universitat de les Illes 

Balears, taller didàctic pensat en primera instància per a dur a terme activitats 

amb els alumnes universitaris, però desprès ampliat a alumnes d’instituts 

                                                           
22 Vid BALLESTER VALLORI, Antoni: La didáctica de la geografía. Aprenentatge significatiu i 
recursos didàctics de les Illes Balears; 2000. 
23 Vid COLOM, A.J. – FERNNÁNDEZ, M.C. – PASTOR,I. – RINCÓN, J.C.: Materials per una 
pedagogía patrimonial a les Illes Balears; 2005 
24 Vid ALZINA I MESTRE, Jaume: Les Illes Balears: geografia i historia; 1998. 
25 Vid GARCÍA ROSSELLÓ, Jaume – JAVALOYAS MEDINA, David – ALBERO SANTACREU, 
Daniel – CALVO TRÍAS, Manuel: “El aprendizaje en grupo fuera del aula: los talleres didácticos 
de arqueología”; Univest; 2011; sense paginar. 
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(majoritàriament provat en alumnes de batxillerat)26 per iniciar-los en les 

tècniques arqueològiques a partir d’un estudi de les primeres vivències27.  

Per últim, al inici del subapartat s’ha esmentat el desequilibri de la 

documentació existent sobre les sortides didàctiques en lo que es refereix a 

temes d’història, geografia i història de l’art. Així, és la matèria de la geografia la 

que sembla gaudir de més recursos documentals. Tal vegada la dita de Pau Vila 

(geògraf i pedagog) “la geografia es fa amb els peus tant o més que amb el cap”28 

ajuda a entendre la gran quantitat d’exemples sobre treballs fora de l’aula que es 

venen realitzant des dels finals del segle XIX2930. Alguns a aspectes tenir en 

compte són les idees donades per Serrano i Giné donant gran importància a 

l’educació ambiental classificant els tipus de sortides (excursions, visites, estudis 

o investigacions de camp) i presentant alguns punts a seguir per desenvolupar 

les activitats fora de l’aula. Aquestes idees sobre la preparació i el 

desenvolupament de les sortides geogràfiques es repeteixen als articles d’Iris 

Gogoy i Any Sánchez31 o Raquel Pulgarín32. Per altre banda, crec que es 

remarcable la visió de Antonio L. García33 sobre el desenvolupament dels 

itineraris didàctics geogràfics, ja que dóna unes referències per crear sortides a 

                                                           
26 Aquest projecte, basat en la introducció de les tècniques arqueològiques, podria funcionar 
com una activitat complementària a d’ampliació a algunes activitats realitzades a la ruta del 
primer curs d’Educació Secundària Obligatòria en el desenvolupament de la proposta. 
27 A les Illes trobem alguns materials didàctics relacionats amb l’arqueologia, com pot ser el 
jaciment de Son Fornés a Montuïri; o alguns cursos per iniciar-se en l’arqueologia com el que 
es realitza cada estiu a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia) 
28 Vid LLEDÓS, Agustí: “Recordant el mestre: Pau Vila a l’Escola Normal de la Generalitat”; 
Miscel”lània: Pau Vila. Biografia – Bibliografia – Treballs d’homenatges; Sèrie B, nº 13; 1975; 
pp. 40. 
29 En aquest sentit es poden mencionar institucions com “Institución Libre de Enseñanza (ILE), 

L’Associació catalanista d’excursions científiques (1876) i l’Associació d’excursions catalana 
(1878) citades a SERRANO i GINÉ, David: “El valor didàctic del treball fora de l’aula. Reflexions 
des de la Geografia”; Observar 1; 2007; pp. 109. 
30 Per tenir en compte l’evolució pedagògica que fa referencia a les excursions escolars també 

hi ha que mencionar els inicis de la metodologia impartida per Pestalozzi i la seva nova ciencia 
pedagògica a partir de l’aplicació del mètode intiutiu on l’estudi permetia posar en contacte tots 
els elements de manera directa. Vid GUTIERREZ, Mª. Luisa: “Las excursiones escolares y la 
interdisciplinariedad en ciencias sociales: Alejandro Tudela”; Iber 36; 2003, versió digital sense 
paginar. 
31 Vid GODOY, Iris – SÁNCHEZ, Any: “El trabajo de campo en la enseñanza de la Geografía”; 

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Any 8 n. 2; 2007; pp. 137-146. 
32 Vid PULGARIN SILVA, Raquel: “La excursión escolar como estrategia didáctica en la 

enseñanza de la geografía”; La Gaceta Didáctica 2; 1998; pp. 1-7. 
33 Vid GARCÍA RUIZ, Antonio Luis: “El proceso de desarrollo de los Itinerarios Geográficos”; 
Didáctica Geográfica 2; 1997; pp. 3-9. 
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partir dels diferents tipus de paisatges (natural, cultivat, industrialitzat, habitat, 

arqueològic, artístic i percebut) i de diverses activitats a seguir (descriure els 

conjunts, contextualitzar-los, distingir unitats paisatgístiques, analitzar elements, 

identificar les relacions i els processos, comprendre el paisatge; i valorar i 

prendre decisions) per aconseguir un procés d’ensenyament – aprenentatge 

totalment complet que es podria utilitzar a qualsevol visita destinada a les 

ciències socials.  

Pel que fa a la documentació destinada a la història i la història de l’art, 

aquesta és molt menor a nivell bibliogràfic (malgrat que si que hi ha alguns 

articles destinats a crear ítems per dur a terme itineraris artístics34), però també 

cal dir que la majoria de les institucions culturals o patrimonials solen contar amb 

material divulgatiu a oferir per a la realització de visites. En particular, els cas 

dels museus n’és un clar exemple, ja que sempre compten amb espais per 

l’educació35.  

A modus de conclusió, a tota la documentació es veu clarament la 

importància del desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumne tenint en compte 

les condicions del seu entorn, amb el qual es pot interaccionar de manera directa 

a partir de processos de motivació i assimilació però de manera espontània, 

fugint dels paràmetres que es solen donar dins l’aula. Així, autors com Olave36 (i 

un projecte per promoure l’estudi de la història local a Chile), veuen l’espai local 

com un sistema interdisciplinari per fomentar l’educació social, sensorial, 

audiovisual, manual i cultural. 

 

 

                                                           
34 Vid ÁVILA, Mª. Rosa: “La función de los itinerarios en la enseñanza y el aprendizaje del 
patrimonio histórico artístico”; Íber 36; 2003; versió digital sense paginar. 
35 La importància dels museus com a recurs didàctic i la divulgació del patrimoni a partir 
d’aquests es pot veure a FERNÁNDEZ, Magda: “Los nuevos espacios de cultura, espacios de 
aprendizaje”; Íber 36; 2003: pp. 55-61 o MACEIRA OCHOA, Luz: “Los museos: espacios para 
la educación de personas jóvenes y adultas”; Decisio. Sáberes para la acción en educación de 
adultos; 2008; pp. 9-13. 
36 Vid OLAVE FARÍAS, Didima; “El itinerario didáctico: una propuesta metodológica para el 
análisis geo- histórico local”; Geoenseñanza; vol. 10; 2005; pp. 198. 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

18 
 

3.3. Ses Salines: Problemes documentals 

Deixant  de banda els temes pedagògics sobre les sortides didàctiques, en 

les següents línies trobem alguns comentaris sobre la documentació que hi ha 

realitzada sobre Ses Salines i que ens pot servir per aconseguir una visió 

d’aquest municipi des del punt de vista geogràfic i històric.  

Cal dir que en aquest estat de la qüestió es realitzarà un comentari sobre la 

bibliografia que es troba d’aquest municipi, però no es realitzarà ningun resum 

històric ni geogràfic degut a les limitacions de l’espai37. 

També, abans de començar amb aquest anàlisis cal senyalar, que la gran 

majoria de les fonts que trobem són bastant imparcials i fragmentades, ja que al 

contrari que en altres municipis no existeix un manual o una història de Ses 

Salines, eina que en un futur podria ser realitzada amb cura per això poder gaudir 

d’una visió general tant històrica, com geogràfica d’aquest municipi. Sobre la 

conscienciació de la importància del patrimoni història cal destacar que a Ses 

Salines existeix l’”Associació de la Vedelleta d’or”, grup heterogeni de gent que 

es dedica a realitzar excursions i viatges culturals, així com algunes ponències o 

cicles de conferències culturals. D’altre banda, a nivell didàctic l’únic projecte del 

qual es pot fer menció és el realitzat per els pares, alumnes i professors38 del 

col·legi de primària de Ses Salines a l’any 1991, que intenta iniciar un projecte 

per a que es realitzin activitats fora de l’aula.   

En primer lloc, ens centrem en els aspectes geogràfics. Com ja hem 

assenyalat no hi ha cap publicació que parli de la geografia salinera en general, 

però si que de manera indirecta s’aconsegueix certa documentació sobre la 

temàtica. En aquest sentit cal destacar la importància del turisme, sobretot en la 

Colònia de Sant Jordi, ja que la costa d’aquest territori es troba bastant 

representada i fotografiada a les guies turístiques. Tant és així, que el propi 

ajuntament de Ses Salines compte amb una pàgina web on es realitzen 

                                                           
37 Es poden veure petits resums sobre la historia i la geografia del municipi als annexos 
d’aquest treball, en concret als destinas al material didàctic del professor. Annex 4, 9, 14 i 19.  
38 PARES, ALUMNES i PROFESSORS DEL C.P. SES SALINES: Ses Salines. De la terra a la 
taula. 1991 
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comentaris de totes les platges i de les possibles excursions a realitzar pel 

municipi39.  

També gràcies al turisme, trobem algunes pàgines web destinades a dur a 

terme excursions de caire geogràfic, com és el cas de ses salines de sal marina 

que es trobem a la Colònia de Sant Jordi. En aquest sentit existeix la “Asociación 

para la Difusión Cultural y la Promoción Turística de las salinas de la Colònia de 

Sant Jordi”40 que planifica rutes turístiques (i al 2012 un intent de rutes escolars) 

per donar a conèixer aquest recurs que dóna nom a tot el municipi. 

També, dins l’àmbit geogràfic podem trobar una tesi doctoral que estudia la 

toponímia d’aquest municipi, conjuntament amb el de Santanyí41, on a part del 

magnífic treball de recopilació, es destacable la introducció geogràfica i històrica 

que dóna dels dos municipis.  

Sobre l’aspecte geogràfic, a part de tots els manuals general de la Illa de 

Mallorca d’on es pot extreure informació sobre aspectes geogràfics42 i la 

importància que agafà aquest municipi a partir de l’esclat del turisme de sol i 

platja43; hi ha documentació sobre un estudi geològic a la platja d’Es Dolç44, que 

es basa l’estudi d’una cavitat litoral per veure aspectes com la morfologia dels 

sediments i els materials de les diferents eres. Malgrat la importància que pot 

tenir a nivell científic aquesta documentació, pel que respecta a aquesta proposta 

resulta de poc interès ja que es tracten temes bastant complexes per explicar als 

alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria.   

Finalment, cal destacar que a Ses Salines apareixen alguns recursos que en 

aquest treball no es tindran en compte a nivell de visita, com son el Botanicactus 

                                                           
39“Ajuntament de Ses Salines” 
http://www.ajsessalines.net/libre/www.ajsessalines.net/turisme/index.htm 
40 “La Sal” http://lasal.cat/es/lasal 
41 AGUILÓ, Cosme: La toponímia de Santanyí i Ses Salines (Tesis Doctoral: Universitat de les 
Illes Balears); 2007 
42 Vid LLUCH I DUBON, Dídac: Geografia de les Illes Balears; 1997 
43 Vid VIVES REUS, A.: Historia del turisme a Mallorca: 1905-2005; 2005 
44 Vid; GRÀCIA, Frances et alii: “Es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, Mallorca) cabitat 
litoral amb influències hipogèniques excavada a les eolianites quaternàries i als materials del 
pliocè”; Endins 36; pp. 69-96 
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o els terrenys tancats de Sa Vall45. Sobre aquesta possessió cal mencionar la 

seva gran importància històrica i geogràfica, ja que gaudeix d’importants 

recursos primaris, com són el cultiu, el ramat, la pedra viva o estanys, 

conjuntament amb les seves platges que sí que són visitables bordejant la costa 

de la Colònia de Sant Jordi a peu.  

En segon lloc, pel que es refereix a la temàtica història d’aquest municipi 

trobem un poc més de documentació. Malgrat així, al haver buit documentals 

molt importants per dur a terme un recorregut lineal per a totes les etapes 

històriques sempre hi haurà que tenir present manuals general de la història de 

Mallorca, com per exemple el de P. Xamena Fiol46, o de les Illes Balears, com el 

de Casasnovas47.  

Sens dubte, el llibre per excel·lència a nivell historiogràfic sobre Ses Salines 

és la crònica realitzada per Lladó i Ferragut, una publicació desfasada en el 

temps (1959), però que intenta reunir tota la documentació de les fonts primàries, 

arqueològiques, secundàries i orals que es tenen de Ses Salines. L’autor en 

aquest llibre, de gran rellevància, realitza a partir de capítols, petits comentaris 

sobre tots els fets que afecten a la creació de Ses Salines proporcionant 

fragments de fonts primàries i un recull a de documents sobre les costums, les 

cançons i el Folklore més representatiu d’aquest municipi.  

Tornant al fet de que Ses Salines no compte amb un gran recull documental 

historiogràfic, hem de tenir present el fet de que el municipi no s’independitza de 

Santanyí fins a l’any 1925, fet que provoca que moltes de les dades documentals 

es trobin a la documentació de Santanyí, i en moltes ocasions simplement es 

facin simples mencions o es deixi de banda el territori que durant molt de temps 

serà vist com una simple alqueria. Un exemple clar d’això, ho trobam a la 

publicació de Miquela Danús48 La vila de Santanyi i el seu terme. Estudi històric 

(1391-1479), que podria ajudar-nos a potenciar l’escassa  documentació alt 

                                                           
45 Vid SEGURA, Miquel: “S’avall, reina i senyora”; Possessions de Mallorca, volum 1; 1985.pp.  
26-31 
46 Vid XAMENA FIOL, P.; Història de Mallorca; Palma de Mallorca; 1978. 
47 Vid CASASNOVAS CAMPS, M.A.; Història de les Illes Balears; Palma de Mallorca, 1998. 
48 DANÚS, Miquela: La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479); 1990 
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medieval d’aquest municipi, però malgrat el gran estudi geohistòric, de 

l’estructura econòmica, de la demografia i els estament socials, de l’administració 

municipal de les tensions socio-polítiques i de la vida quotidiana que es realitza 

només s’extreuen dades econòmiques sobre transaccions de terrenys i ovelles 

entre les famílies nobles més importants de Ses Salines, ja que quasi tota la 

publicació es basa en aspectes propis de la vila de Santanyí i no de la seva 

perifèria.  

Fent també referència a les dades que trobem de Ses Salines a les 

publicacions de Santanyí, també es mencionable un article de Mascaró 

Passarius i Aguiló Adrover49, on sí que es dedica tot un apartat a parlar dels 

jaciments arqueològics que es situen dins el terme de Ses Salines, realitzant una 

petita descripció de les restes que es troben en cadascun d’ells.  

Per una altre banda, el fet de la separació de Santanyí va proporcionar que 

en el seu seixanta aniversari Joan Burguera50 realitzés una publicació sobre la 

nova vida municipal. En aquest llibre, s’exposen els documents administratius 

més importants que es realitzaren per a dur a terme la segregació de Santanyí 

(instàncies, acords de l’ajuntament de Santanyí, acta de la Constitució de Ses 

Salines, Actes per la delimitació del municipi, etc.), conjuntament amb les 

fotografies de tots els personatges claus d’aquest procés i d’alguns dels indrets 

més rellevants del municipi. Moltes d’aquestes fotografies són de la primera 

meitat del segle XX, element que ens ajuda a veure la gran transformació de Ses 

Salines en les darreres dècades. Tot seguit, una altre font documental (més 

important per les imatges i les anècdotes, que per la pròpia història) és 

l’experiència de Gabriel Seguí51, relatada en Jusana52. Entre el mar i la garriga, 

on explica les seves vivències al poble a partir de la seva arribada l’any 1952. 

Com ja s’ha anat anunciant, les fonts medievals, modernes i contemporànies 

del municipi no són abundants, al igual que per a temes relacionats amb la 

                                                           
49 MASCARÓ PASSARIUS, J. – AGUILÓ ADROVER, C.: “Noticias para la carta arqueológica 
de Santanyi”; BSAL 85; 1969; pp. 89-120 
50 BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985 
51 SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009 
52 Amb aquest nom intenta donar un origen islàmic al poble, fet que fins a les hores no és 
constatable. 
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història de l’art. Així mateix, en quant a monuments es podria destacar un 

projecte H. Sapere53 titulat “Pada amb cases”, caracteritzat per ser un monument 

metàl·lic en forma de caragola marina que conté unes cases dintre (interpretat 

amb la relació directa de Ses Salines i la mar) situat a la rotonda d’entrada al 

poble. 

 

Imatge 1. “Pada amb Cases”54 

Sobre la qüestió documental, el punt on es troba més documentació sens 

dubte és a nivell arqueològic, dit d’una altre manera, en el temes que fan 

referència a la prehistòria i la història antiga del municipi, ja que són aquets el 

que es relacionen de manera directa amb l’arqueologia.  

La multitud d’articles sobre aquest tema fa impossible la menció de tots d’ells 

en aquest estat de la qüestió degut a la limitació d’espai que es dóna en aquest 

treball55.  Tan mateix es poden destacar alguns autors de referència pel seu gran 

treball bibliogràfic, com per exemple Colominas56 (iniciador de les excavacions a 

Els Antigors) el professor Victor Manuel Guerrero Ayuso57 (precursor de l’estudi 

                                                           
53 Vid SAPERE, Horacio: Projecte per el municipi de Ses Salines: Pada amb cases; 2001. 
54 Imatge de http://www.mallorca-rotondas.com/sessalines.html 
55 A la bibliografia es troben citades quasi totes les publicacions que fan referència a tots els 
elements prehistòrics, protohistòrics i de la història antiga de Ses Salines. 
56 COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del Institut (1916-1920)”; 
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX; 1923; pp. 555-573. 
57 GUERRERO AYUSO, V.M.: Indigenisme i Colonització púnica a Mallorca; 1985. 
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dels contactes púnics amb la illa, concretament amb Na Guardis), Damià Cerdà58 

(per els temes relacionats amb les embarcacions enfonsades a la costa de la 

Colònia de Sant Jordi) o M. Orfila59 (qui dedicà la seva Tesi doctoral a l’estudi 

dels materials de Sa Carrotja).  

 

4. Desenvolupament de les propostes 

 Com ja he introduït al inici del treball, a les següents pàgines es donen 

quatre possibles propostes de sortides didàctiques a realitzar als diferents nivells 

de l’Educació Secundària Obligatòria.  

 Aquestes propostes estan pensades per a ser realitzades per qualsevol 

centre tant públic, com privat, com concertat que imparteixi l’ESO a la illa de 

Mallorca. De tal manera que, depenent de cada professor o centre i de les seves 

finalitats concretes, poden ser seguides de manera estricte o simplement de 

manera parcial. 

 A la proposta hi figuren diferents apartats per explicar tots els punts a 

seguir de la proposta i per a que aquesta sigui aplicable al currículum de ciències 

socials de les Illes Balears. Així, dins els punts s’exposa una presentació, 

seguida de la ruta, l’horari i el mitjà de transport que s’utilitza en la sortida 

didàctica. 

 També es realitza una descripció dels objectius seguint els punts del 

currículum des les Illes Balears, conjuntament amb explicacions i taules on es 

veuen les competències i els continguts (conceptuals, procedimentals i 

actitudinals) a tractar que es troben als annexos. 

 Un altre punt són les activitats i el seu disseny, per tant, s’exposa el tipus 

d’activitat a realitzar abans, durant i després de la sortida, conjuntament amb 

possibles activitat d’ampliació o reforç. 

                                                           
58 CERDÀ, D.; La nave romano – republicana de la Colònia de San Jordi, Ses Salines – 
Mallorca; 1980. 
59 ORFILA, M.; La necrópolis de San Carrotja y la romanización del Sur de Mallorca; 1988. 
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 D’altre banda, s’exposa la possible temporització de la sortida didàctica 

mitjançant una taula on es veu la relació del temps amb el tipus d’activitat i una 

petita explicació a modus de resum de la sortida. El següent punt tracta la 

metodologia seguida en les diferents sortides; i finalment es troben els 

procediments d’avaluació seguits per a qualificar els coneixements adquirits en 

els alumnes durant aquest procés realitzat fora de l’aula.  

 Al tenir un espai limitat per realitzar el desenvolupament de la proposta, a 

modus d’annexos es troba el material complementari, com un recull fotogràfic de 

la ruta, el material didàctic que es dóna als alumnes en cada sortida, el material 

per als alumnes amb atenció a la diversitat, el material que es proporciona al 

professor60 i les proves d’avaluació. Pel mateix motiu, en alguns apartats on la 

informació que es dóna es semblant a la de les altres propostes, es realitzen 

comentaris més breus (relacionant els apartats a peu de pàgina).  

 

4.1. Primera proposta: Primer d’ESO 

 

4.1.1 Presentació i justificació de la sortida didàctica 

La primera de les propostes que es duu a terme en aquest treball de final 

de Màster és la destinada al nivell de primer d’Educació Secundària Obligatòria. 

A aquest primer nivell es tracten tant temes geogràfics com històrics, però a 

aquesta sortida la majoria dels continguts són del segon bloc del currículum titulat 

“Societats prehistòriques, primeres civilitzacions i edat antiga”61.  

4.1.2 Lloc – ruta 

La ruta que es realitzarà en aquesta proposta didàctica seguirà un itinerari 

marcat que es centra en les parts prehistòriques i de la història antiga del nucli 

urbà de Ses Salines, malgrat que es mencionen altres indrets de referència de 

la resta del municipi.  

                                                           
60 Material que simplement serveix de guia, ja que són comentaris sobre aspectes que sempre 

es poden ampliar. 
61 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. pp. 15 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

25 
 

L’arribada es realitzarà a la Plaça Major de Ses Salines62, per iniciar 

l’excursió cap a Els Antigors (Carrer Es Torrent, 33)63. Desprès de la primera 

aturada l’itinerari seguirà cap a la rectoria (entre el carrer Batle Andreu Bruguera 

Mut i el començament de la Plaça Sant Bartomeu)64 on es visitarà les noves 

excavacions del fossat. Finalment els alumnes es desplaçaran al Carrer de la 

Pau (aproximadament al nombre 8)65 per veure les estructures visibles del fossat 

romà. Per acabar, els alumnes retornaran a la Plaça Major de Ses Salines66. 

Al tenir un espai limitat per realitzar aquest treball de final de màster, s’ha 

optat per proporcionar les fotografies de tots aquets indrets a modus d’annex67.  

 

Imatge 2. Recorregut per ruta68. 

                                                           
62 Punt 1 a la imatge 2 
63 Punt 2 a la imatge 2 
64 Punt 3 a la imatge 2 
65 Punt 4 a la imatge 2 
66 Punt 1 a la imatge 2 
67 Per veure imatges de l’itinerari consultar Annex 1 d’aquest treball 
68 Imatge de Google Maps retocada  
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4.1.3 Horari 

L’horari establert per a aquesta sortida serà el típic d’un dia escolar, és a 

dir, de 8:00 del matí a 14:00 del migdia. És cert, que aquesta proposta és bastant 

flexible, ja que s’ha de tenir present l’horari de cada centre i la seva localització. 

Per una banda, en cas de que l’horari no sigui el típic dels centres públics 

d’Educació Secundària Obligatòria, com és el cas d’alguns dels centres 

concertats, es deixarà a elecció del professor la predisposició del horari. Per altra 

banda, la distància del centre en relació al municipi de Ses Salines condicionarà 

el temps del trajecte per l’arribada i per la tornada69. 

4.1.4 Mitjà de transport 

El mitjà de transports per a totes les rutes realitzades en aquest projecte 

serà un autocar privat. Aquesta elecció es deguda a la realització factible de les 

sortides didàctiques, ja que en qualsevol altre mitjà sorgirien alguns problemes 

com per exemple la tardança en cas d’utilitzar transport públic, ja que els 

autobusos del transport públic de les Illes Balears són bastant limitats i en molts 

de casos obliguen a fer transbords.  

Per tant, tant l’arribada i la tornada es realitzarà amb transport privat, i una 

vegada arribats al municipi l’itinerari es farà a peu, realitzant diferents aturades 

segons convingui. En el cas de la proposta per primer d’ESO la baixada per 

iniciar el recorregut es realitzarà a la Plaça Major del poble.  

4.1.5 Objectius 

Seguidament s’exposen els objectius, que es relacionen amb els annexos 

de les competències70 i els continguts71. 

Com ja he mencionat al inici d’aquesta proposta la gran majoria dels temes 

a tractar seran de caire històric, però podem trobar una relació amb la part 

geogràfica del currículum amb la utilització del croquis amb les estructures d’Els 

Antigors. Per tant un dels objectius seria “aplicar tècniques d’orientació i 

                                                           
69 En la temporització aquests períodes de temps són de 50 minuts per tenir un referent.  
70 Annex 21 d’aquest treball 
71 Annex 22 d’aquest treball 
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localització geogràfica72” que aniria estrictament relacionat amb el criteri 

d’avaluació següent: 

“Localitzar llocs o espais en un mapa i obtenir informació sobre l’espai 

representat a partir de la llegenda i la simbologia i comunicar conclusions 

de forma oral i escrita”73  

 Per una altre banda, el segon objectiu seria “Saber representar la i 

comentar els elements més importants de la cultura talaiòtica”, que podria anar 

relacionat amb el següents criteris d’avaluació: 

“Utilitzar les convencions i unitats cronològiques i les nocions d’evolució i 

canvi aplicant-les als fers referits a la prehistòria i història Antigua [...] de 

les Illes Balears en l’àmbit mediterrani”74  

“Caracteritzar i valorar la cultura talaiòtica coma manifestació específica 

del megalitisme a les Illes Balears”75  

Deixant de banda els objectius que tracten temes prehistòrics, uns altres 

objectius serien “informar dels elements púnics que hi ha a Ses Salines” i 

“ensenyar el procés d’integració de les Illes Balears al món romà a partir del 

municipi de Ses Salines”, que es relaciona amb els criteris d’avaluació curriculars 

següents: 

 “Caracteritzar els trets més significatius de la civilització romana, valorar 

la transcendència de la romanització per a la pervivència del seu llegat [...] 

a les Illes Balears76” 

Per últim, un altre objectiu seria “fer una lectura comprensiva de les fonts 

d’informació escrita de continguts geogràfic o històric i comunicar la informació 

obtinguda de manera correcta per escrit”. 

 

                                                           
72 Punt 1 del bloc 1 “La Terra i els Medis Naturals de primer d’ESO del Currículum de ciències 
socials de les Illes Balears. P. 16. 
73 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 16. 
74 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 17 
75 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 18 
76 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 19 
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4.1.6. Disseny d’activitats  

En les següents línies es realitza una exposició sobre les activitats que es 

duen a terme a aquesta proposta. En primer lloc, com ja es va incidir a l’estat de 

la qüestió per realitzar una sortida didàctica és necessari una preparació abans 

de dur a terme els itineraris amb els alumnes. 

En les activitats de preparació s’ha de tenir en compte dos aspectes. En 

primer lloc, les activitats que el professor realitza de manera individual a modus 

de preparació de la sortida. Entre aquestes es trobaria la visita personal als llocs 

on es realitzaran les aturades, conjuntament amb la recollida de la documentació 

sobre els temes a tractar. En segon lloc, a la sessió prèvia amb els alumnes es 

parlaran de temes a tenir en compte amb els alumnes fent una petita introducció 

sobre els aspectes més importants que es visitaran (es realitzarà una pluja 

d’idees com a prova inicial per veure els coneixements que tenen els alumnes 

sobre els continguts a treballar), conjuntament amb l’exposició dels materials que 

els alumnes han de portar per a que les activitats es puguin realitzar amb èxit. 

Aquest material són: instrument per realitzar fotografies, llapis o bolígraf, 

fotocòpies, crema solar (en cas de realitzar la sortida en primavera o estiu) i roba 

còmoda. També és important haver recollit totes les firmes dels pares o tutors 

que donen el consentiment per a que els joves puguin realitzar les activitats fora 

de l’aula.  

Una vegada que es dugui a terme la sortida, les activitats didàctiques que 

es durant a terme seran de desenvolupament i de consolidació. Així es 

mesclaran les explicacions (on sempre estirà present la interacció amb els 

alumnes) amb activitats a realitzar per els propis alumnes. En aquestes darreres, 

el professor distribuirà als alumnes en grups reduïts segons cregui adient 

(mesclant als joves segons el seu nivell i interès creant grups heterogenis). Les 

diferents activitats tindran l’objectiu d’aconseguir comentaris dels diferents 

elements més importants que s’hagin visitat77. 

                                                           
77 A l’apartat de programació es veu un resum de tot el recorregut de la sortida didàctica. P.30 
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En aquest cas, a l’aturada d’Els Antigors, els diferents grups reduïts 

tindran una hora per realitzar fotografies (ja sigui de individual o per a tot el grup 

en el cas de que hi hagi alumnes que no tinguin ni càmera fotogràfica ni mòbil 

per a realitzar les fotografies). Una vegada realitzades les fotografies els alumnes 

realitzaran comentaris de manera cooperativa de tot el fotografiat per formar una 

síntesi i poder valorar totes les estructures talaiòtiques. A més els alumnes 

tindran un croquis a les fotocòpies que es distribuiran per a aquesta sortida per 

a facilitar la localització dels diferents elements. 

Seguint amb el recorregut, a la rectoria es realitzarà una altre activitat de 

desenvolupament per explicar els continguts púnics i romans de Ses Salines, 

conjuntament amb la visita al fossat romà del Carrer de la Pau. Una vegada vist 

el fossat, al no poder estar molt de temps enmig del carrer pel trànsit de cotxes, 

es retornarà a la Plaça Major on els alumnes tornaran a formar els mateixos 

grups reduïts dels Antigors. En aquest cas, l’activitat de consolidació es basarà 

en realitzar el mateix tipus de comentaris sobre les estructures explicades, però 

al no poder veure in situ alguns elements com les estructures de la rectoria o de 

la necròpolis de Sa Carrotja (de les quals no hi ha restes visibles) el professor 

donarà unes fotocopies amb imatges.  

Una vegada realitzada la sortida didàctica els alumnes han de tenir 

present la consolidació total de tots els continguts desenvolupats durant tot 

l’itinerari. Per tant, a partir de la utilització de les TIC durant a terme una 

presentació on relacionaran les diferents fotografies realitzades i les imatges 

donades per el professor amb els comentaris o resums fets durant la sortides. 

Aquesta presentació serà exposada per grups davant la resta del grup mitjà i 

servirà per a que el professor pugui avaluar el nivell d’assoliment dels continguts. 

També es realitzarà una petita prova per a poder veure si aquesta sortida ha 

estat factible.  

Deixant de banda la programació de les activitats per el conjunt del grup, 

sabem que a l’educació sempre s’ha de tenir present que no tots els alumnes 

gaudeixen del mateix nivell, per tant han d’existir les activitats d’atenció a la 

diversitat per a aquells alumnes que tinguin alguna discapacitat (reforç) o que 
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necessitin un nivell més alt (ampliació). En el cas de les activitats de reforç, en el 

tema dels Antigors la consolidació es realització a partir de la col·locació dels 

elements constructius del poblat damunt de la imatge d’un croquis del mateix; i 

realitzant fotografies dels mateixos, conjuntament amb la relació de noms amb 

els elements púnics i romans. Aquesta activitat podria ser realitzada a la vegada 

que participa dins un grup reduït, ja que el professor mesclaria als alumnes 

creant grups heterogenis on els altres alumnes poguessin ajudar a resoldre 

l’activitat a l’alumne que necessiti més atenció. En el cas de les activitats 

d’ampliació els alumnes poden realitzar una redacció ampliada de tot el vist 

durant la sortida a partir de la lectura dels articles de J. Colominas78 al realitzar 

les excavacions al poblat talaiòtic i els estudis de Sa Carrotja. 

4.1.7. Programació – temporització 

Seguidament es troben les pautes a seguir per dur a terme aquesta sortida 

didàctica, sempre tenint present que són una simple aproximació i que els horaris 

de la temporització poden ser flexibles depenent de factors com la duració en 

arribar al municipi, les característiques del grup i les pretensions del o dels 

professors alhora de realitzar la sortida. 

Tipus d’activitat temps Explicació 

Activitat rutinària  8:00-8:10 h (10 minuts) Passar llista i preparació 

alumnes per sortir de 

l’aula 

Transport 8:10-9:00 (50 minuts) Trasllat al municipi en 

transport privat 

Activitat de 

desplaçament 

9:00-9:10 h (10 minuts) Es realitza a peu el 

trajecte fins els Antigors 

Activitat inicial 9:10 – 9:20 h (10 minuts) Explicació de la 

prehistòria 

                                                           
78  Fragments de: COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del Institut (1916-
1920)”; Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX; 1923; pp. 555-573. 
COLOMINAS ROCA, J.: “Habitación romana dels Antigors a les Salines de Santanyi”; Anuari de l’Insitut 
d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 725-726 
COLOMINAS, J.: “Els Enterraments de La Garrotxa a Les Salines de Santanyí”; Anuari de l’Insitut d’Estudis 
Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 726-728 
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Activitat 

desenvolupament 

9:20-9:50 h (30 minuts) Explicació d’Els Antigors 

amb recorregut 

Activitat consolidació 9:50-10:50 h (1 hora) Realització comentaris 

amb fotografies per 

grups 

Activitat de descans 10:50-11:10h (30 

minuts) 

berenar 

Activitat de 

desplaçament 

11:10-11:20h (10 

minuts) 

Trasllat a la Rectoria 

Activitat de 

desenvolupament 

11:20-11:40h (20 

minuts) 

Explicació de Ses 

Salines púniques i 

romanes 

Activitat de 

desplaçament 

11:40-11:45 (5 minuts)  Trasllat al Carrer de la 

Pau – fossat 

Activitat de 

desenvolupament 

11:45-12:00 (15 minuts) Explicació Ses Salines 

romanes (fossat i 

necròpolis) 

Activitat de 

desplaçament 

12:00-12:05 (5 minuts) Retorn a Plaça Major 

Activitat de consolidació 12:05-13:00 (55 minuts) Realització comentaris a 

partir de fotografies 

donades 

Activitat de 

desplaçament 

13:00-13:50 (50 minuts) Retorn al  centre escolar 

 

4.1.8. Metodologia 

Per dur a terme aquesta proposta també cal parlar de la metodologia a seguir 

durant el seu desenvolupament. En primer lloc, no hem parlat del tipus de grup 

per el qual va dirigida la sortida, però tant podria ser exposada per a un grup gran 

(és a dir, dirigida a totes les classes de primer d’ESO d’un mateix centre escolar), 

o a un grup mitjà (a un grup – aula), sempre que alhora de realitzar els grups es 

respectessin que els membres fossin de la mateixa classe per dur a terme les 

exposicions posteriors a l’aula.  
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La metodologia a seguir per el docent es caracteritza per l’exposició 

combinada amb la interacció constant dels alumnes, ja que durant les diferents 

aturades de la sortida el professor (o professors, depenent de la quantitat 

d’alumnes que realitzin la sortida) realitzarà explicacions79 que sempre seran 

obertes a preguntes i dubtes que sorgeixin als alumnes.  

També es realitzarà una metodologia a partir del treball individual i cooperatiu, 

ja que les activitats de desenvolupament impliquen l’atenció individual de 

l’alumne a les explicacions del professor, mentre que les activitats de 

consolidació es basen en el treball cooperatiu per a realitzar comentaris i 

fotografies que després seran exposades per tot el grup petit.  

D’aquesta manera, es tracta de que l’alumne sigui el protagonista del seu 

procés d’ensenyament – aprenentatge, procés que s’intensifica a partir de la 

motivació de realitzar les activitats fora de l’aula, sortint de la rutina escolar per 

aconseguir una conscienciació directa dels diferents continguts a tractar.  

4.1.9. Procediments d’avaluació  

El darrer punt de la primera proposta afecta a l’avaluació del procés 

d’aprenentatge dels continguts vist a la sortida didàctica80. En aquest sentit el 

percentatge per posar la nota global es basaran en la divisió de quatre parts (que 

el professor avaluarà en el total de l’assignatura segons cregui adient).  

En primer lloc un 20% de la nota anirà en relació a l’actitud de l’alumne 

durant la realització de la sortida, un 50% serà la qualificació de l’activitat de 

presentació dels comentaris i fotografies a partir del treball cooperatiu.  

En tercer lloc, un 10% anirà destinat a la qualificació donada per el mateix 

alumnes i els seus companys de grup (autoavaluació i coavaluació) i, un 20 % 

serà pres a partir de la nota d’una petita prova de preguntes tipus test o vertader 

                                                           
79 A partir dels seus coneixements bàsics sobre el tema i els adquirits a partir del material didàctic 
del professor que es troba a l’Annex 4 d’aquest treball. Cal dir que a l’Annex es troba una petita 
exposició dels elements més importants i del seu context històric, lectura a partir del qual el 
professor pot aprofundir més en el tema o no segons les seves consideracions. 
80 Aquesta avaluació sempre es relacionarà amb els criteris descrits a l’apartat 4.1.5 “Objectius” 
d’aquest treball. p. 26 
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/ fals molt senzilles sobre els continguts vist a la sortida81. També en aquesta 

petita prova es demanarà l’opinió dels alumnes sobre la visita per així poden 

realitzar possibles millores en un futur. 

 

4.2. Segona proposta: Segon d’ESO 

 

4.2.1 Presentació i justificació de la sortida didàctica 

En les següents pàgines es troba la segona de les propostes d’aquest 

treball de final de Màster destinada alumnes del segon nivell d’ESO. En aquest 

sentit, els alumnes tractaran temes situats en el bloc 2 del currículum de les 

Ciències Socials  dedicat a “Les societats preindustrial”82, concretament a l’Edat 

Mitjana i l’Edat Moderna.   

4.2.2 Lloc – ruta 

L’itinerari que es realitzarà en aquesta proposta didàctica seguirà una ruta 

que es centra en les parts medievals i modernes del casc urbà del poble de Ses 

Salines, malgrat que es mencionen altres indrets de referència de la resta del 

municipi com per exemple la torre de defensa que es situa dins la possessió de 

Sa Vall.  

L’arribada es realitzarà a la Plaça Major de Ses Salines83, per iniciar el 

trasllat cap a Ca’n Bonico (Plaça Sant Bartomeu, 8)84. Desprès de la primera 

aturada l’itinerari seguirà cap a la Plaça de Sant Bartomeu85 on es berenarà i es 

visitarà la façana de l’església vella de Ses Salines86. Seguidament es visitarà la 

torre de Ca’n Barbarà (Carrer Ma – 6101, 17)87 per veure les estructures visibles 

                                                           
81 Tant l’autoavaluació, la coavaluació i la prova es troben a l’Annex 5 d’aquest treball 
82 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. pp. 20 
83 Punt 1 a la imatge 3 
84 Punt 2 a la imatge 3 
85 Punt 3 a la imatge 3 
86 Punt 4 a la imatge 3 
87 Punt 5 a la imatge 3 
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d’una torre de defensa. Per acabar, els alumnes retornaran a la Plaça Major de 

Ses Salines88. 

Al tenir un espai limitat per realitzar aquest treball de final de màster, s’ha 

optat per proporcionar les fotografies de tots aquets indrets a modus d’annex89. 

 

Imatge 3. Recorregut per ruta90. 

4.2.3 Horari 

L’horari establert per a aquesta sortida serà el mateix de la primera 

proposta91. 

4.2.4 Mitjà de transport 

El mitjà de transports per a totes les rutes realitzades en aquest projecte 

serà un autocar privat. En el cas de la proposta per segon d’ESO la baixada per 

iniciar el recorregut es realitzarà a la Plaça Major del poble92.  

4.2.5. Objectius 

Els objectius d’aquesta proposta didàctica es relacionen amb alguns punts 

del document curricular per aconseguir l’assimilació per part dels alumnes 

                                                           
88 Punt 1 a la imatge 3 
89 Per veure imatges de l’itinerari consultar Annex 6 d’aquest treball 
90 Imatge de Google Maps retocada  
91 Anar a apartat 4.1.3 “Horari”. P. 26 
92 Per més informació anar a l’apartat 4.1.4 “Mitjà de Transport”. P. 26 
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d’alguns dels continguts que venen marcats per la conselleria d’educació del 

Govern de les Illes Balears93. 

Així, tots els objectius que es troben en aquesta sortida fan referència al 

bloc 2. “Les societats preindustrials”94. Un primer objectiu sèrie “Identificar i 

descriure la societat, l’economia i el poder de l’Europa feudal”, conjuntament amb 

“Reconèixer la importància del paper de l’església”, objectius relacionats amb el 

següent criteri d’avaluació 

“Identificar i descriure aspectes socials, econòmics, polítics, 

ideològics i culturals que caracteritzen L’Europa feudal. Conèixer les 

funcions desenvolupades pels diferents estaments socials i 

reconèixer la seva evolució fins a l’aparició de l’Estat modern”95.” 

“Aprendre els elements més importants del Regne de Mallorca a partir de la 

conquesta, la repoblació, les institucions i l’economia” podria ser el tercer 

objectiu, que es relacionaria amb un quart basat en “Valorar l’arquitectura 

religiosa i civil”. Aquets dos objectius es podrien relacionar amb el següent criteri 

d’avaluació del currículum de ciències socials de les Illes: 

“Situar en el temps i l’espai (...) l’antic regne de Mallorca. (...) Valorar el 

patrimoni [...] de les Illes Baleares. Reconèixer exemples de la pervivència 

del seu llegat cultural i artístic.96”  

Finalment, també es dóna un altre objectiu basat en “Identificar els conflictes 

interns i la tensió social de les Illes Balears a l’època moderna a partir dels 

conflictes de Ses Salines”.  

4.2.6. Disseny d’activitats  

Seguidament es realitza una descripció de les activitats que es realitzen a 

la proposta de segon d’ESO. En primer lloc, com ja es va incidir a l’estat de la 

                                                           
93 Per a veure la relació que hi ha entre els objectius, les competències i els continguts vuere 
els annexos 21 i 23. 
94 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 20-21 
95 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 23 
96 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 23 
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qüestió per realitzar una sortida didàctica és necessari una preparació abans de 

dur a terme els itineraris amb els alumnes. 

En les activitats de preparació hi ha que tenir en compte dos aspectes. En 

primer lloc, les activitats que el professor realitza de manera individual a modus 

de preparació de la sortida. Entre aquestes es trobaria la visita personal als llocs 

on es realitzaran les aturades, conjuntament amb la recollida de la documentació 

sobre els temes a tractar. En segon lloc, a la sessió prèvia amb els alumnes es 

parlaran de temes a tenir en compte amb els alumnes fent una petita introducció 

sobre els aspectes més importants que es visitaran, conjuntament amb 

l’exposició dels materials que els alumnes han de portar per a que les activitats 

es puguin realitzar amb èxit. Aquest material són: llapis o bolígraf, fotocòpies, 

crema solar (en cas de realitzar la sortida en primavera o estiu) i roba còmoda. 

En aquesta sessió prèvia es realitzaria una pluja d’idees sobre els continguts a 

tractar a la sortida per a que el professor pugui tenir una idea del nivell de 

coneixement dels alumnes sobre el tema. També és important haver recollit totes 

les firmes dels pares o tutors que donen el consentiment per a que els joves 

puguin realitzar les activitats fora de l’aula.  

Una vegada que es dugui a terme la sortida, les activitats didàctiques que 

es durant a terme seran de desenvolupament i de consolidació. Així es 

mesclaran les explicacions (on sempre estirà present la interacció amb els 

alumnes) amb activitats a realitzar per els propis alumnes. En aquestes darreres, 

el professor distribuirà als alumnes en grups reduïts segons cregui adient 

(mesclant a la gent segons el seu nivell i interès). Les diferents activitats tindran 

l’objectiu d’aconseguir l’aprenentatge dels objectius marcats a partir dels treballs 

individuals o cooperatius97. 

En aquest cas, a l’aturada de Ca’n Bonico, el professor realitzarà la ruta 

per tota la possessió donant l’explicació adient de totes les parts, per a que 

després l’alumne pugui anar realitzant un resum amb el suport de diferents 

fotografies que es troben al dossier98 .  

                                                           
97 A l’apartat de programació es veu un resum de tot el recorregut de la sortida didàctica. P. 37 
98 El dossier es troba a l’Annex 7 d’aquest treball 
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Seguint amb el recorregut, es visitarà l’església vella, i per iniciar als 

alumnes a l’estudi de les fonts primàries es realitzarà un comentari de text guiat 

del qual es poden treure moltes conclusions en relació a l’àmbit religiós de 

l’època medieval i moderna.   

Després de la visita a la Torre de Ca’n Barbarà, ala Plaça Major es dura a 

terme la lectura conjunta d’un document que explica les tensions que es 

dugueren a terme entre les famílies Bonet i Dezcallar, per després dur a terme 

una representació del conflicte a partir de la feina cooperativa (ja sigui a partir de 

grups reduïts o el grup mitjà) que ajudarà a consolidar tots els coneixements.  

Una vegada realitzada la sortida didàctica els alumnes han de tenir 

present la consolidació total de tots els continguts desenvolupats durant tot 

l’itinerari. Per tant, es realitzarà una petita prova per a poder veure si aquesta 

sortida ha estat factible.  

Deixant de banda la programació de les activitats per el conjunt del grup, 

sabem que a l’educació sempre s’ha de tenir present que no tots els alumnes 

gaudeixen del mateix nivell, per tant han d’existir les activitats d’atenció a la 

diversitat per a aquells alumnes que tinguin alguna discapacitat (reforç) o que 

necessitin un nivell més alt (ampliació). Així, l’alumne que necessiti activitats de 

reforç no tindrà el mateix dossier que la resta d’alumnes, però sí que podrà 

participar en l’activitat cooperativa de la representació (el professor triarà el 

personatge que sigui més adient). Per altre banda, els alumnes que necessitin 

una ampliació realitzaran el mateix dossier que els seus companys i una activitat 

extra. En el cas de les activitats de reforç es realitzarà una activitat on l’alumne 

haurà de destriar si les frases que hi apareixen són vertaderes o falses, mentre 

que l’activitat d’ampliació es basarà en la lectura d’alguns capítols de Notícias 

históricas de Ses Salines y de su comarca de J. Lladó i Ferragut99. 

4.2.7. Programació – temporització 

Seguidament es troben les pautes a seguir per dur a terme aquesta sortida 

didàctica, sempre tenint present que són una simple aproximació i que els horaris 

                                                           
99 Per més informació anar a l’annex 8 d’aquest treball. 
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de la temporització poden ser flexibles depenent de factors com la duració en 

arribar al municipi, les característiques del grup i les pretensions del o dels 

professors alhora de realitzar la sortida. 

Tipus d’activitat temps Explicació 

Activitat rutinària  8:00-8:10 h (10 minuts) Passar llista i preparació 

alumnes per sortir de 

l’aula 

Transport 8:10-9:00 (50 minuts) Trasllat al municipi en 

transport privat 

Activitat de 

desplaçament 

9:00-9:10 h (10 minuts) Es realitza a peu el 

trajecte fins a Ca’n 

Bonico 

Activitat inicial 9:10 – 9:30 h (20 minuts) Explicació de la Edat 

Mitjana i l’Edat Moderna 

a Ses Salines 

Activitat 

desenvolupament 

9:30-10:15 h (45 minuts) Explicació de Ca’n 

Bonico amb recorregut 

Activitat consolidació 10:15-10:45 h (30 

minuts) 

Realització de Resum 

del recorregut de 

manera individual 

Activitat de descans 10:45-11:05h (30 

minuts) 

Berenar a la Plaça del 

poble 

Activitat de 

desenvolupament 

11:05-11:20h (15 

minuts) 

Explicació església vella 

Activitat de consolidació 11:20-11:40h (20 

minuts) 

Comentari de text 

Activitat de 

desplaçament 

11:40-11:45 (5 minuts)  Trasllat al Ca’n Barbarà 

Activitat de 

desenvolupament 

11:45-12:00 (15 minuts) Explicació Ses Salines 

en Edat Moderna i els 

conflictes i tensions 

socials entre les famílies 
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Activitat de 

desplaçament 

12:00-12:05 (5 minuts) Retorn a Plaça Major 

Activitat de consolidació 12:05-13:00 (55 minuts) Lectura i representació 

de tensions entre Bonet i 

Dezcallar 

Activitat de 

desplaçament 

13:00-13:50 (50 minuts) Retorn al  centre escolar 

 

4.2.8. Metodologia 

Un altre punt a tractar per facilitar la realització d’aquesta proposta és la 

metodologia a seguir durant el seu desenvolupament. En primer lloc, no hem 

parlat del tipus de grup per el qual va dirigida la sortida, però tant podria ser 

exposada per a un grup gran (és a dir, dirigida a totes les classes de segon d’ESO 

d’un mateix centre escolar), o a un grup mitjà (a un grup – aula). En aquest sentit, 

si la proposta fos duta a terme per un grup gran, alhora de realitzar la visita a 

Ca’n Bonico es tindrien que fer grups reduïts, per tal de que els alumnes puguin 

visualitzar bé tots els espais, ja que llocs com la biblioteca (antiga presó) o el 

celler compten amb poc espai per a poder contemplar els detalls (la biblioteca es 

veu a partir d’una porta de vidre i el celler a partir d’una vidriera en el sòl).   

En segon lloc, la metodologia a seguir per el docent es caracteritza per 

l’exposició combinada amb la interacció constant dels alumnes, ja que durant les 

diferents aturades de la sortida el professor (o professors, depenent de la 

quantitat d’alumnes que realitzin la sortida) realitzarà explicacions100 que sempre 

seran obertes a preguntes i dubtes que sorgeixin als alumnes.  

En tercer lloc, es realitzarà una metodologia a partir del treball individual i 

cooperatiu, ja que les activitats de desenvolupament impliquen l’atenció 

individual de l’alumne a les explicacions del professor. També, en el cas de 

                                                           
100 A partir dels seus coneixements bàsics sobre el tema i els adquirits a partir del material didàctic 
del professor que es troba a l’Annex 9 d’aquest treball. Cal dir que a l’Annex es troba una petita 
exposició dels elements més importants i del seu context històric, lectura a partir del qual el 
professor pot aprofundir més en el tema o no segons les seves consideracions. 
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l’activitat 1 i 2101 el modus de dur a terme el procés d’aprenentatge és individual, 

malgrat que al realitzar-se durant la mateixa sortida segurament els alumnes 

posaran en comú els seus coneixement i opinions, així com el professor podrà 

ser un guia en el cas de que hi hagi dubtes alhora de resoldre els comentaris. 

Per una altre banda la darrera activitat (activitat 3102) que es realitza a la sortida 

estarà basada en la representació d’una de les tensions socials produïdes entre 

les dues famílies més importants de Ses Salines, fet que implicarà l’aplicació del 

treball cooperatiu.  

D’aquesta manera, es tracta de que l’alumne sigui el protagonista del seu 

procés d’ensenyament – aprenentatge, procés que s’intensifica a partir de la 

motivació de realitzar les activitats fora de l’aula, sortint de la rutina escolar per 

aconseguir una conscienciació directa dels diferents continguts a tractar.  

Per últim, cal tenir present algunes consideracions, tant l’església vella com 

Ca’n Barbarà són propietats privades, per tant resulta quasi impossible veure el 

seu interior, mentre que Ca’n Bonico (també propietat privada) té una gran 

flexibilitat i predisposició per afavorir l’entrada (ja sigui per donar-se a conèixer o 

per la conscienciació que es té sobre la importància de la possessió).  

4.2.9. Procediments d’avaluació  

Finalment, en aquest apartat s’exposen els procediments d’avaluació  dels 

continguts vist a la sortida didàctica103. En aquest sentit el percentatge per posar 

la nota global es basaran en la divisió de tres parts (que el professor avaluarà en 

l’assignatura segons cregui adient). 

En primer lloc un 20% de la nota anirà en relació a l’actitud de l’alumne 

durant la realització de la sortida, un 60% serà la qualificació de les activitats 

realitzades durant la sortida (tenint en compte l’entrega del dossier i el grau de 

predisposició per a realitzar la representació de l’activitat 3)  

                                                           
101 Per veure les activitats anar a l’Annex 7 d’aquest treball. 
102 Per veure l’activitat anar a l’Annex 7 d’aquest treball. 
103 Aquesta avaluació sempre es relacionarà amb els criteris descrits a l’apartat 4.2.5 

“Objectius” d’aquest treball. p. 34 
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I en tercer lloc, un 20% anirà destinat a la qualificació d’una prova sobre 

els continguts vist a la sortida104. També en aquesta petita prova es demanarà 

l’opinió dels alumnes sobre la visita per així poden realitzar possibles millores en 

un futur. 

 

4.3. Tercera proposta: Tercer d’ESO 

 

4.3.1. Presentació i justificació de la sortida didàctica 

A les següents pàgines s’elabora la proposta d’una sortida didàctica 

destinada al tercer nivell de l’Educació Secundària Obligatòria. Al contrari que la 

resta de les sortides d’aquest projecte, aquesta es situa en la Colònia de Sant 

Jordi, ja que aquest lloc presenta unes característiques adients per tractar 

continguts geogràfics que apareixen en el currículum de ciències socials de les 

Illes Balears. Sobre aquest aspecte, cal afegir que els coneixements que 

s’adquiriran en aquesta sortida estan relacionats amb el bloc 1 (“Activitat 

econòmica i espai geogràfic)105 i el bloc 3 (“Transformacions i desequilibris del 

món actual”)106 que s’estipulen per aquest tercer nivell.  

4.3.2. Lloc – ruta 

L’itinerari que es realitzarà en aquesta proposta didàctica seguirà una ruta 

que es centra en un recorregut per algunes parts de la Colònia de Sant Jordi,  

però també es mencionen altres indrets de referència d’aquesta zona com per 

exemple els terrenys que es troben dins la possessió de Sa Vall107.  

L’arribada es realitzarà a la benzinera que es situa a l’entrada de la 

Colònia de Sant Jordi  (Av. Marqués del Palmer, 86)108, per iniciar l’excursió fins 

arribar a la platja d’Es Carbó (passant per davant dels illots que es troben a la 

costa i realitzant comentaris sobre Sa Vall, que estirà a la part interior del 

                                                           
104 Tant l’autoavaluació, la coavaluació i la prova es troben a l’Annex 5 d’aquest treball 
105 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 26 
106 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 27 
107 A la imatge 4 es poden veure alguns dels carrers privats que té aquesta finca, els quals 

només són utilitzats pels residents de Ses Salines i de Santanyí.  
108 Punt 1 a la imatge 4 
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recorregut)109. Una vegada realitzada aquesta excursió es retornarà cap al nucli 

turístic realitzant una aturada vora el port o el passeig (Carrer Gabriel del la 

Roca)110 on es berenarà i es treballarà el tema del turisme. Desprès es seguirà 

amb l’itinerari fins arribar a ses salines (arribant al carrer Roada a partir de la 

creuar els carrers Bonança i Av. Marquès del Palmer)111.. Per acabar, els 

alumnes retornaran a la benzinera (pel carrer síquia i Mercadala) voltejant totes 

les salines per tenir una major visió de la seva extensió112. 

Al tenir un espai limitat per realitzar aquest treball de final de màster, s’ha 

optat per proporcionar les fotografies de tots aquets indrets a modus d’annex113. 

 

Imatge 4. Itinerari de la tercera proposta114 

                                                           
109 Punt 2 a la imatge 4 
110 Punt 3 a la imatge 4 
111 Punt 4 a la imatge 4 
112 Punt 1 a la imatge 4 
113 Per veure imatges de l’itinerari consultar Annex 11 d’aquest treball 
114 Imatge retocada de Google Maps 
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4.3.3. Horari 

L’horari establert per a aquesta sortida serà el mateix de la primera 

proposta115. 

4.3.4. Mitjà de transport 

El mitjà de transports per a totes les rutes realitzades en aquest projecte 

serà un autocar privat. En el cas de la proposta per tercer d’ESO la baixada per 

iniciar el recorregut es realitzarà ala Colònia de Sant Jordi, concretament al 

començament de l’Avinguda Marquès del Palmer (on hi ha una benzinera que 

podria facilitar l’aturada) 116. 

4.3.5. Objectius 

Per exposar els objectius d’aquesta proposta es tenen en compte els 

continguts i criteris que es troben estipulats dins el currículum de ciències socials 

de les Illes Balears. També cal mencionar que als annexos d’aquest treball es 

relaten les competències i continguts117. 

 Així, un dels objectius es basaria en “Observar i identificar els diferents 

paisatges geogràfics” i “Conscienciar del caràcter limitat dels recursos, i de la 

necessitat de racionalitzar-ne el consum”. Lligat a aquesta temàtica, un dels 

altres objectius seria “Identificar els canvis en el món del treball (activitats 

primàries) i la importància creixent dels serveis en l’economia actual”.  

Per una altre banda, un altre objectiu a tenir en compte per dur a terme 

aquesta proposta és el de “Valorar els efectes mediambientals de les activitats 

humanes”.  

Tots aquets objectius van relacionats amb els següents criteris d’avaluació 

que es troba al currículum: 

“Conèixer, identificar i valorar els aspectes geogràfics de l’entorn 

com a resultat de les interaccions entre el medi natural i l’activitat 

                                                           
115 Anar a apartat 4.1.3 “Horari”. p. 26  
116 Per més informació anar a l’apartat 4.1.4 “Mitjà de Transport”. P. 26 
117 Annex 21 i Annex 24 
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humana. Distingit els principals tipus de recursos naturals i la seva 

distribució [...]. valorar-ne la importància social i comprendre la 

necessitat d’explotar-los racionalment. Percebre i descriure els 

efectes mediambientals de les activitats humanes [...] a les Illes 

Balears. Conèixer plantejaments i mesures de defensa del medi 

ambient i manifestar interès i respecte pel medi.118” 

Per una altre banda, un altre objectiu es basaria en “Contextualitzar 

l’economia balear dins el marc europeu i mundial”, conjuntament amb 

“Relacionar la terciarització de les Illes Balears amb l’impacte turístic”. Així, 

aquests paràmetres es relacionen amb els següents criteris d’avaluació: 

“Identificar el desenvolupament i la transformació recent de les activitats 

terciàries per entendre els canvis que es produeixen tant en les relacions 

econòmiques com socials (...)119. 

“(...) conèixer, interpretar i valorar el procés de terciarització que s’ha 

donat a les Illes Balears al llarg de la segona meitat del segle XX.120  

 

4.3.6. Disseny d’activitats  

Com a totes les altres propostes les activitats que es realitzen es poden 

diferenciar entre les que formen part de la preparació de la sortida, les que es 

realitzen durant la sortida i les produïdes una vegada acabat el recorregut quant 

els alumnes hagin tornat a l’aula. 

En les activitats de preparació s’ha de tenir en compte dos aspectes. En 

primer lloc, les activitats que el professor realitza de manera individual a modus 

de preparació de la sortida i; en segon lloc, la sessió prèvia amb els alumnes121.  

Una vegada que es dugui a terme la sortida, les activitats didàctiques que 

es durant a terme seran de desenvolupament i de consolidació. Així es 

mesclaran les explicacions (on sempre estirà present la interacció amb els 

                                                           
118 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. pp. 27-28 
119 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. pp. 28-29 
120 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. pp. 30 
121 Aspectes que es troben explicat al punt 4.1.6 “Disseny de les activitats” p. 28 
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alumnes) amb activitats a realitzar per els propis alumnes. Les diferents activitats 

tindran l’objectiu d’aconseguir aprendre els continguts més importants a partir de 

les aturades122. 

En aquest cas, la primera activitat es centra en la creació de fitxes a partir 

de diferents elements paisatgístics, de manera individual, per a que el alumne 

pugui veure les grans diferencies que hi ha en el poble de la Colònia de Sant 

Jordi. A més, els alumnes comptaran amb la ajuda d’una fotografia de cadascun 

d’aquests elements per a realitzar els comentaris123 

Seguint amb el recorregut, desprès de berenar i d’haver-se donat 

l’explicació sobre el turisme, els alumnes de manera individual realitzaran un 

comentari d’un full (aproximadament) sobre els punts més destacats d’aquest 

tema. Com a suport en el dossier l’alumne tindrà fotografies antigues que 

ajudaran a contemplar el gran impacte urbanístic124. 

Finalment, la darrera de les activitats de consolidació acapararà l’aturada 

a les salines de la Colònia de Sant Jordi. En aquesta activitat, el professor dividirà 

el grup o grups mitjans (segons la sortida es destini a tot el nivell del centre 

escolar o a un grup mitjà) en quatre grups petits. Aquets grups han d’intentar ser 

el més heterogenis possibles a fi de que tots els alumnes puguin participar 

segons el seu nivell i, a la vegada siguin motivats pel seus companys. 

Així, a cadascun d’aquests quatre grups se li seleccionarà un dels 

següents temes: història de les salines, funcionament i estructura, comerç i usos 

de la sal i valor mediambiental. El professor explicarà que els alumnes han de 

cercar informació de manera digital 125 per a realitzar una presentació que serà 

exposada a l’aula (així, els temes que no han estat tractats per la resta de grups 

quedaran assolits). Durant la sortida es donarà un temps limitat per a que els 

membres de cada grup es posin d’acord en la distribució de les tasques (15 

                                                           
122 A l’apartat 4.3.7 “Programació – Temporització” es veu un resum de tot el recorregut de la 
sortida didàctica. Pàgina 46 
123 El model de fitxa és de creació pròpia, però per l’anàlisi dels diferents tipus de paisatges cal 
tenir en compte GARCÍA RUIZ, Antonio Luis: “El proceso de desarrollo de los Itinerarios 
Geográficos”; Didáctica Greográfica 2; 1997; pp. 3-9. 
124 A l’annex 12 d’aquest treball 
125 A partir dels recursos (exposicions i vídeos) que es troben a l’annex 12 d’aquest treball 
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minuts) i desprès a l’aula es donarà una estona per a que puguin realitzar el 

muntatge adient mitjançant la utilització dels ordinadors del centre. També a 

nivell avaluatiu, es realitzarà una petita prova126 per a poder veure si aquesta 

sortida ha estat factible.  

Deixant de banda la programació de les activitats per el conjunt del grup, 

pel que fa referència a les activitats de reforç, s’ha optat per crear una activitat 

de relacionar imatges amb continguts tractats durant la sortida127; i pel que fa a 

l’activitat d’ampliació els alumnes poden realitzar una redacció ampliada sobre 

les salines mallorquines a partir de la documentació digital adjuntada128 

4.3.7. Programació – temporització 

Seguidament es troben les pautes a seguir per dur a terme aquesta sortida 

didàctica, sempre tenint present que són una simple aproximació i que els horaris 

de la temporització poden ser flexibles depenent de factors com la duració en 

arribar al municipi, les característiques del grup i les pretensions del o dels 

professors alhora de realitzar la sortida. 

Tipus d’activitat temps Explicació 

Activitat rutinària  8:00-8:10 h (10 minuts) Passar llista i preparació 

alumnes per sortir de 

l’aula 

Transport 8:10-9:00 (50 minuts) Trasllat al municipi en 

transport privat 

Activitat de 

desplaçament i 

desenvolupament 

9:00-10:00 h (1 hora) Es realitza a peu 

l’excursió fins els Carbó 

amb les explicacions 

adients als diferents 

punts 

Activitat de consolidació 10:00 – 10:30 h (30 

minuts) 

Realització de fitxes 

                                                           
126 Vid Annex 15 d’aquest treball 
127 L’alumne amb atenció a la diversitat realitzarà l’activitat 3 formant part del grup que el 
professor creï més adient però sense ninguna modificació, a no ser que sigui necessari.  
128 Vid Annex 13 d’aquest treball 
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Activitat de 

desplaçament 

10:30-11:00 h (30 

minuts) 

Trasllat a la zona del port 

Activitat de descans 11:00-11:30 h (30 

minuts) 

berenar 

Activitat de 

desenvolupament 

11:30-11:50h (20 

minuts) 

Explicació del impacte 

del turisme 

Activitat de consolidació 11:50-12:00h (10 

minuts) 

Comentari de fotografia 

amb situació actual 

Activitat de 

desplaçament 

12:00-12:15h (15 

minuts) 

Trasllat a ses salines  

Activitat de 

desenvolupament 

12:15-12:45 (30 minuts)  Explicació de Ses 

Salines 

Activitat de 

desenvolupament 

12:45-13:00 (15 minuts) Inici treball cooperatiu 

sobre les Salines 

Activitat de 

desplaçament 

13:00-13:10 (10 minuts) Retorn a la benzinera 

Activitat de 

desplaçament 

13:10-14:00 (50 minuts) Retorn al  centre escolar 

 

4.3.8. Metodologia 

Degut a la limitació de l’espai i la similitud de la metodologia seguida a 

totes les propostes es pensa adient no repetir els mateixos continguts 

metodològics exposats tant a la proposta del primer nivell, com a la proposta del 

segon nivell.129  

4.3.9. Procedimentals d’avaluació 

Per acabar amb la tercera proposta s’exposen els procediments 

d’avaluació130. El percentatge total de la nota d’aquesta sortida (que el professor 

                                                           
129 Per més informació tornar al punt 4.1.8 i 4.2.8 “Metodologia”. Pàgines 31 i 39 
130 Aquesta avaluació sempre es relacionarà amb els criteris descrits a l’apartat 4.3.5 

“Objectius” d’aquest treball. p. 43 
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avaluarà en el global de l’assignatura segons cregui adient) anirà dividida en tres 

parts.  

En primer lloc, un 20% del total anirà destinat a qualificar l’actitud de 

l’alumne durant la sortida i durant la realització de totes les activitats, així com 

l’assoliment dels continguts actitudinals que fan referència a aquesta proposta. 

En segon lloc, un 60% de la nota serà l’extreta de la qualificació de les 

activitats de consolidació, mitjançant l’entrega del dossier (30%) i l’exposició de 

l’activitat cooperativa (30%). 

Finalment, el 20% que resta serà obtingut de la prova final, on a més 

d’observar si s’ha realitzat un bon procés d’ensenyament – aprenentatge es 

realitza una autoavaluació i una coavaluació.  

 

4.4. Quarta proposta: Quart d’ESO 

 

4.4.1. Presentació i justificació de la sortida didàctica 

A les següents pàgines es desenvolupa la proposta didàctica dirigida al 

alumnes del darrer nivell de l’Educació Secundària Obligatòria. En aquesta es 

realitza una sortida per els indrets més rellevants de l’Edat Contemporània del 

nucli urbà de Ses Salines. Com a justificació a nivell curricular, els blocs que es 

relacionen amb els continguts que es treballen en dita sortida són el primer 

“Bases històriques de la societat actual” i el segon “El món actual”.  

4.4.2. Lloc – ruta 

L’itinerari que es realitzarà en aquesta proposta didàctica seguirà una ruta 

que es centra en la visita de tres monuments emblemàtics del casc urbà del poble 

de Ses Salines, malgrat que durant la sortida es mencionaran altres indrets de 

referència de la resta del municipi com per exemple la fàbrica de farina, la 

importància del contraband a la Colònia (en especial a Sa Vall), o la central 

elèctrica.    
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L’arribada es realitzarà a la Plaça Major de Ses Salines131, per iniciar el 

recorregut en el mateix ajuntament del poble (Plaça Major, 1)132. A aquesta 

aturada, el professor tindrà el suport d’un guia que el conduirà a les parts més 

importants de l’Ajuntament (recepció, arxiu, magatzem i sala de plens). Desprès 

d’aquesta visita els alumnes es dirigiran la Plaça major cap on es realitzarà una 

activitat de consolidació i es berenarà133. Més tard es visitarà la façana i l’església 

nova de Ses Salines (Carrer Batle Andreu Burgura Mut)134. Seguidament es 

visitaran les escoles velles (Plaça d’Espanya)135 i totes les seves instal·lacions. 

Per acabar, els alumnes retornaran a la Plaça Major de Ses Salines136. 

Al tenir un espai limitat per realitzar aquest treball de final de màster, s’ha 

optat per proporcionar les fotografies de tots aquets indrets a modus d’annex137. 

 

Imatge 5. Itinerari de la quarta proposta138 

4.4.3. Horari 

L’horari establert per a aquesta sortida serà el mateix de la primera 

proposta139. 

                                                           
131 Punt 1 a la imatge 5 
132 Punt 2 a la imatge 5 
133 Punt 1 a la imatge 5 
134 Punt 3 a la imatge 5 
135 Punt 4 a la imatge 5 
136 Punt 1 a la imatge 5 
137 Per veure imatges de l’itinerari consultar Annex 16 d’aquest treball 
138 Imatge retocada de Google Maps 
139 Anar a apartat 4.1.3 “Horari”. P. 26  
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4.4.4. Mitjà de transport 

El mitjà de transports per a totes les rutes realitzades en aquest projecte 

serà un autocar privat. En el cas de la proposta per quart d’ESO la baixada per 

iniciar  el recorregut i el punt de tornada es realitzarà a la Plaça Major del poble140.  

4.4.5. Objectius 

Els objectius que es volen assolir a aquesta proposta van relacionats amb 

continguts curriculars del nivell de quart d’ESO que es dedica a l’estudi de la 

història contemporània, malgrat que els aspectes a tractar en les diferents visites 

sempre tindran un caire més local. També cal tenir present que aquests objectius 

s’han de relacionar amb les competències141 i continguts142 que es troben als 

annexos. 

Així, els objectius seran els següents: 

a. “Conèixer el funcionament d’un ajuntament municipal” 

b. “Saber interpretar els resultats electorals” 

c. “Valorar la significació històrica que representa la recuperació de les 

institucions d’autogovern” 

d. “Identificar les referències patrimonials més importants de la història 

contemporània de Ses Salines” 

e. “Contextualitzar els processos locals més importants” 

Totes aquestes premisses les podem trobar relacionades amb el següent 

criteri d’avaluació del currículum de ciències socials de les Illes Balears: 

Reconèixer [...] en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears les 

institucions polítiques bàsiques actuals, especialment els 

organismes de representació democràtica, i valorar la significació 

històrica que representa la recuperació de les institucions 

d’autogovern- reconèixer i valorar els principals trets culturals de 

                                                           
140 Per més informació anar a l’apartat 4.1.4 “Mitjà de Transport”. P. 26 
141 Anar a l’annex 21 
142 Anar a l’annex 25 
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les Illes Balears i identificar les referències patrimonials més 

importants de la seva història143”.  

 

4.4.6 Disseny d’activitats  

Com a totes les altres propostes les activitats que es realitzen es poden 

diferenciar entre les que formen part de la preparació de la sortida, les que es 

realitzen durant la sortida i les produïdes una vegada acabat el recorregut quant 

els alumnes hagin tornat a l’aula. 

En les activitats de preparació s’ha de tenir en compte dos aspectes. En 

primer lloc, les activitats que el professor realitza de manera individual a modus 

de preparació de la sortida i; en segon lloc, la sessió prèvia amb els alumnes144.  

Una vegada que es dugui a terme la sortida, les activitats didàctiques que 

es durant a terme seran de desenvolupament i de consolidació. Així es 

mesclaran les explicacions (on sempre estirà present la interacció amb els 

alumnes) amb activitats a realitzar per els propis alumnes. Les diferents activitats 

tindran l’objectiu d’aconseguir aprendre els continguts més importants a partir de 

les aturades145. 

En aquest cas, la primera aturada de la sortida es basa en la visita guiada 

de l’Ajuntament de Ses Salines, on una persona que treballa en dita institució 

realitzarà un itinerari per les zones visitables més importants com la recepció, el 

magatzem, l’arxiu i la sala de plens. Aquesta activitat de desenvolupament 

servirà per a que els alumnes prenguin consciència del funcionament diari de 

l’Ajuntament i per a que puguin resoldre tots els dubtes que precisin. Cal dir, 

aquesta activitat representa el gruix de la sortida, per tant el dossier que es 

donarà a l’alumne comptarà amb dues activitats sobre aquest tema146.  

A la primera, l’alumne comenta, analitza i resumeix alguns dels aspectes 

més importants d’un ajuntament a partir de la lectura d’una notícia en premsa i 

                                                           
143 Currículum de ciències socials de les Illes Balears. P. 36 
144 Aspectes que es troben explicat al punt 4.1.6 “Disseny de les activitats” P.28 
145 A l’apartat 4.4.7 “Programació – Temporització” es veu un resum de tot el recorregut de la 
sortida didàctica. Pàgina 53 
146 A l’annex 17 d’aquest treball 
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de la visualització de dues gràfiques amb resultats electorals. Cal dir que aquesta 

activitat es realitzarà una vegada s’hagin visitat l’església i les escoles (en el 

temps estipulat per realitzar les activitats de consolidació a les escoles velles), i 

tanmateix la seva finalització haurà de ser a casa ja que es necessita un 

ordinador o algun mecanisme amb connexió a Internet.  

La segona de les activitats potencia el treball cooperatiu, ja que es 

presenta un problema que els alumnes han de resoldre mitjançant una simulació. 

En aquesta simulació els alumnes es transformen en ciutadans del municipi de 

Ses Salines per tractar de resoldre el problema que ha provocat el projecte de la 

construcció d’un hotel a la zona de la Colònia de Sant Jordi. En aquesta activitat 

el professor serà el que donarà les pautes per anar continuant a tot el procès147, 

i també serà l’encarregat de decidir el paper de cadascun dels alumnes a la 

representació.  

Per una altre banda, la visita a l’església nova del nucli de Ses Salines 

proporcionarà informació suficient per anar completant quatre fitxes dels 

elements més importants d’aquest edifici.  

Deixant de banda la programació de les activitats per el conjunt del grup, 

pel que fa referència a les activitats de reforç, s’ha optat per crear una activitat 

de relacionar peticions que podrien demanar els habitants de Ses Salines amb 

les diferents àrees d’execució148; i pel que fa a l’activitat d’ampliació els alumnes 

que necessitin aquesta atenció s’adjunta la còpia del document original que 

enviaren els representants de Ses Salines per a realitzar la separació de 

Santanyí i la creació d’aquest nou municipi.  

Finalment, a la tornada a l’aula, és a dir, a la pròxima sessió de 

l’assignatura de ciències socials es els alumnes entregaran al professor el 

dossier amb les activitats acabades, ala vegada que ompliran un petit qüestionari 

sobre la visita (per millores futures). En aquesta proposta no es realitzarà una 

prova final pròpiament dita, ja que amb els comentaris de les activitats de 

                                                           
147 Pautes que es poden veure a l’annex 17 d’aquest treball 
148 L’alumne amb atenció a la diversitat realitzarà l’activitat 2 amb la resta del grup, ja que el 
professor pot donar-li el paper que cregui adient en la simulació.   
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consolidació que es realitzin el professor podrà comprovar i avaluar el procés 

d’ensenyament – aprenentatge de cada alumne.  

4.4.7 Programació – temporització 

Seguidament es troben les pautes a seguir per dur a terme aquesta sortida 

didàctica, sempre tenint present que són una simple aproximació i que els horaris 

de la temporització poden ser flexibles depenent de factors com la duració en 

arribar al municipi, les característiques del grup i les pretensions del o dels 

professors alhora de realitzar la sortida. 

Tipus d’activitat temps Explicació 

Activitat rutinària  8:00-8:10 h (10 minuts) Passar llista i preparació 

alumnes per sortir de 

l’aula 

Transport 8:10-9:00 (50 minuts) Trasllat al municipi en 

transport privat 

Activitat de presentació 9:00-9:10 h (10 minuts) Es donen algunes 

indicacions per a entrar 

en l’Ajuntament 

Activitat de 

desenvolupament 

9:10 – 9:30 h (20 minuts) Explicació d’alguns 

punts importants de la 

història contemporània a 

Ses Salines 

Activitat 

desenvolupament 

9:30-10:30 h (1 hora) Recorregut per 

l’Ajuntament: visita 

l’entrada, recepció, 

arxiu, magatzem i sala 

de plens  

Activitat consolidació 10:30-11:00 h (30 

minuts) 

Simulació del procés 

d’una proposta de 

millora del municipi 

Activitat de descans 11:00-11:30h (30 

minuts) 

berenar 

Activitat de 

desplaçament 

11:30-11:35h (5 minuts) Trasllat a l’església  
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Activitat de 

desenvolupament 

11:35-11:55h (20 

minuts) 

Visita i explicació de 

l’església 

Activitat de consolidació 11:55-12:25 (30 minuts)  Elaboració de fitxes dels 

elements més important 

de l’església 

Activitat de 

desplaçament 

12:25-12:30 (5 minuts) Trasllat a les escoles 

velles 

Activitat de 

desenvolupament 

12:00-12:30 (30 minuts) Explicació i recorregut 

per les escoles velles: 

interior (Biblioteca i 

sales) i exterior (placa i 

estructura) 

Activitat de consolidació 12:30-12:55 (25 minuts) Realització d’activitats 

de consolidació del 

dossier a les escoles 

velles 

Activitat de 

desplaçament 

12:55-13:00 (5 minuts) Retorn a la Plaça Major 

Activitat de 

desplaçament 

13:00-13:50 (50 minuts) Retorn al  centre escolar 

 

4.4.8 Metodologia 

Degut a la limitació de l’espai i la similitud de la metodologia seguida a 

totes les propostes es pensa adient no repetir els mateixos continguts 

metodològics exposats tant a la proposta del primer nivell, com a la proposta del 

segon nivell.149  

4.4.9 Procediments d’avaluació  

Per finalitzar amb el desenvolupament de les propostes d’aquest treball 

final de Màster es marquen els procediments d’avaluació a seguir per a la darrera 

proposta150. El percentatge total de la nota d’aquesta sortida (que el professor 

                                                           
149 Per més informació tornar al punt 4.1.8 i 4.2.8 “Metodologia”. Pàgines 31 i 39 
150 Aquesta avaluació sempre es relacionarà amb els criteris descrits a l’apartat 4.4.5 

“Objectius” d’aquest treball. p. 50 
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avaluarà en el global de l’assignatura segons cregui adient) anirà dividida en 

dues parts.  

En primer lloc, un 30% del total anirà destinat a qualificar l’actitud de 

l’alumne durant la sortida i durant la realització de totes les activitats, així com 

l’assoliment dels continguts actitudinals que fan referència a aquesta proposta. 

En segon lloc, un 70% de la nota serà l’extreta de la qualificació de les 

activitats de consolidació, mitjançant l’entrega del dossier (50%) i la participació 

a l’activitat de simulació de l’activitat cooperativa (20%) realitzada durant la 

sortida. 

 

5 Conclusions 

Retornant a les idees inicials que promogueren la realització d’aquest treball 

de Màster, des del meu punt de vista crec que un dels objectius principals que 

parlava de veure la sortida didàctica com un element motivador per els alumnes 

es veu totalment reflectit.  

L’aprenentatge constructivista i l’aplicació d’una metodologia activa és una 

constant dins totes les quatre propostes, fet que des del meu punt de vista ajuda 

a que l’alumne sigui el protagonista del procés d’aprenentatge. És cert, que 

durant tots els itineraris, el professor realitza explicacions, però aquestes han de 

ser vistes com a comentaris que facilitin l’assimilació dels continguts marcats, ja 

que en aquestes exposicions sempre es crida a l’alumna a la participació 

mitjançant preguntes o resolució de dubtes.  

A més, a partir de les sortides el que s’intenta es que les relacions entre el 

professor i l’alumne, per una banda; i entre els companys; per una altre, es facin 

més positives. El professor, que normalment té una visió limitada (pel temps i 

l’espai) a l’aula, compta amb tota una jornada escolar per aconseguir un 

apropament amb els joves, establint vincles a partir de la interacció constant. Per 

una altre banda, els alumnes, motivats per trobar-se a un entorn diferent 

potencien les seves relacions, ja sigui a partir de les actituds que es 

desenvolupen al dur a terme el recorregut, o a la participació de les activitats 
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cooperatives. És per aquest motiu, que a totes les propostes es realitza al manco 

una activitat que faci necessària aquesta feina grupal, ja sigui a partir de 

representacions durant la mateixa sortida, o a activitats de consolidació que 

s’hagin d’acabar de manera posterior a l’aula. 

Aquests vincles, a més, ajuden al professor a conèixer les diferents 

necessitats i interessos dels alumnes, creant així una millor visió per a crear 

avantatges futurs en el procés d’aprenentatge de cada alumne.  

La sortida, com ja vàrem anunciar al principi del treball ha de ser vista com 

un recurs didàctic basat en l’exploració i l’observació de l’entorn que es visita, és 

a dir, el paisatge que es visità esdevé com a actor principal. D’aquesta manera 

l’entorn, té una preponderància major que les explicacions, fet que provoca un 

canvi en metodologia rutinària de les sessions de ciències socials. Normalment 

les explicacions del docent a les activitats dins l’aula poden anar acompanyades 

d’efectes visuals que donin suport al procés de desenvolupament dels 

continguts; però en aquest cas l’entorn i tot el que envolta a l’alumne és lo 

primordial, ja que segurament l’explicació del docent sobre els continguts sense 

la seva visualització no tindria un resultats  tant positius.  

Per un altre costat, des del meu punt de vista, crec que les propostes 

exposades ajuden a tenir una visió del món més lligada al patrimoni i l’estudi 

local. És cert que un dels objectius d’aquest treball era intentar tenir una visió del 

món no tan fragmentada com la vista a classe a partir de compartiments (unitats 

didàctiques), i que a les sortides realment es segueix una línia històrics o 

curricular bastant evolutiva en el sentit de que es tracten els continguts que més 

s’ajusten a nivell curricular. Però, el que sí que s’ha aconseguit (des del meu punt 

de vista) es que tots els nivells (ajustant-se als continguts curriculars) puguin 

rompre el distanciament que existeix entre la teoria i la pràctica, és a dir, entre 

l’aula i la realitat.  

A modus de conclusió, el terme municipal de Ses Salines, apareix en aquest 

treball com un lloc idoni per realitzar diferents activitats didàctiques fora de l’aula 

que afavoreixin el procés d’aprenentatge dels alumnes de l’Educació Secundària 
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Obligatòria, emperò cal senyalar, que aquesta proposta s’ha dissenyat amb la 

idea de poder ser flexible i movible.  

Per exemple, les propostes que es tracten són dirigides sempre a estudiants 

d’ESO, però el professor de batxillerat de l’assignatura “Història i cultura de les 

Illes Balears” ( a primer) o “Història d’Espanya” (a segon), podria escollir les 

aturades adients i formar el seu propi itinerari. 

Un altre punt a recalcar, és la negativa o problemàtica en molts d’indrets del 

municipi per a realitzar-hi visites, com bé pot ser Na Guardis, la zona de Sa Vall, 

o les propietats privades de l’església vella o Ca’n Barbarà; però aquest fet no 

implica que en un futur, o a prèvia petició del professor (mostrant molta 

insistència a l’administració) siguin aturades fixades com a complementaries a 

alguns itineraris. 

 Tanmateix, crec que la finalitat d’aquest treball, que no era altre que la 

creació de quatre possibles rutes que fossin realitzables als diferents nivells de 

l’Educació Secundària Obligatòria que podrien tenir les entitats públiques 

(autonòmiques, o locals) per a donar a conèixer el patrimoni i promocionar el 

coneixement com una eina d'autoestima, s’ha aconseguit amb èxit.  
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- Estrabó, Geografia [Str. III, 5-1] 

- OBRADOR, T: “ Ses Salines reabre su foso romano”; Diario de Mallorca; 

2014. [http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/10/26/ses-

salines-reabre-foso-romano/971650.html#WvF32utTq0ncqZ8y] 

- OBRADOR, T: “Controverdida ‘Església vella’ de Ses Salines”; Diario de 

Mallorca; sense data [http://www.diariodemallorca.es/sociedad-

cultura/2008/04/25/controvertida-esglesia-vella-ses-salines/351793.html] 

- “Mallorca rotondes”; 2010  

[http://www.mallorca-rotondas.com/sessalines.html] 

- “Colònia de Sant Jordi- estació de serveis”; Google Maps; sense data 

[https://www.google.es/maps/place/Colonia+Sant+Jordi+Estaci%C3%B3

+De+Serveis+S+L/@39.3204707,3.0004407,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!

3m6!1s-D7Jm2Ye-

L_I%2FVST7kFQEOMI%2FAAAAAAAAABE%2FPFxfokmrVxs!2e4!3e12
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L_I%2FVST7kFQEOMI%2FAAAAAAAAABE%2FPFxfokmrVxs%2Fs149

%2F!7i433!8i430!4m5!1m2!2m1!1scolonia+sant+jordi,+ses+salines!3m1!

1s0x0000000000000000:0x4200dc088336c1f4!6m1!1e1?hl=ca] 

- “Entorn”; Apartaments Andreas; sense data  

[http://apartamentsandreas.com/entorno/?lang=ca] 

- “Mallorca Natural”; Ajuntament de Ses Salines i Colònia de Sant Jordi; 

2012 
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[http://www.ajsessalines.net/libre/www.ajsessalines.net/turisme/Mallorca

Natural/esp/fotos.html] 

- Google Maps; 2015  

[https://www.google.es/maps/@39.3102756,3.0066811,15.25z?hl=ca] 

- “Illa Na Guardis”; Masmar; 2015  

[http://www.masmar.net/esl/Gu%C3%ADas/Turismo/Baleares/Isla-de-

Mallorca.-Costa-S.-De-Palma-a-Cap-Ses-Salines/Illa-na-Guardis] 

- Superstock; 2015 [https://www.superstock.com/stock-photos-

images/1566-1374695] 

- La Sal, sense data [http://lasal.cat] 

-  “Divulgación - Estructura de las Salinas de la bahía de Cadiz- Salinas 

tradicionales”; Csic; 2015 

[http://www.icman.csic.es/salinasdelabahia.tradicional.php] 

-  “Infosa, empresa salinera desde 1946”; Infosa; 2013 

[http://www.infosa.com/es/corporativo/empresa#.Vaz3lTKbh81] 

- Video de les salines de Murcia, sense datar 

[http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATEC

A&serv=Mediateca&mId=1401] 

- “Proceso de extracción de la sal”; Patrimonio diverso; 2008 

[http://diversosal.blogspot.com.es/2008/04/proceso-de-extraccion-de-la-

sal.html] 

- “Las salinas de Sa Vall”; Mallorca Quality; 2013 

[http://www.mallorcaquality.com/las-salinas-de-sa-vall/] 

- Asociación Mallorquina de la Sal; 2015  [http://www.amasal.com/] 

- PICORELLI, Martí: “Ses Salines: només tres partits es diputaran la batlia sense 

cap favorit clar”; Ara Balears; 2015 [http://www.arabalears.cat/premium/Ses-

Salines-partits-diputaran-favorit_0_1360664217.html] 

- “Eleccions municipals”; La opinión de Tenerife; 2015 

[http://elecciones.laopinion.es/resultats-eleccions/municipals/illes-balears/illes-

balears/ses-salines.html] 
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Annex 1: Exposició fotogràfica de la primera proposta (1er ESO): 

En aquest annex es realitza una exposició de fotografies per veure els 

diferents indrets marcats en el itinerari de la primera proposta per a primer 

d’ESO. Com hem explicat durat el treball l’arribada es realitzarà a la Plaça Major 

de Ses Salines: 

 

Imatge 1. Plaça Major de Ses Salines151 

La primer aturada es realitzarà en Els Antigors (Carrer Es Torrent, 33): 

 

Imatge 2. Cartell d’entrada a Els Antigors 

                                                           
151  Imatge extreta de https://ca.wikipedia.org/wiki/Ses_Salines 
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Imatge 3. Croquis d’Es Antigors amb errors. Fotografia d’Andreu J. Galmès152 

 

Imatge 4. Croquis retocat amb parts del poblat 153 

                                                           
152 Imatge extreta de https://www.flickr.com/photos/lamoandreu/9055095144/in/album-

72157634169050015/  
153 Fotografia de Andreu J. Galmès retocada 

https://www.flickr.com/photos/lamoandreu/9055095144/in/album-72157634169050015/
https://www.flickr.com/photos/lamoandreu/9055095144/in/album-72157634169050015/
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Imatge 5. Entrada al poblat. Fotografia pròpia 

 

Imatge 6. Un dels clapers. Fotografia pròpia. 
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Imatge 7. Part de la Talaia Joana. Fotografia pròpia 

 

Imatge 8. Detall de pedres que formes la Talaia Joana. Fotografia pròpia 
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Imatge 9. Part de la Talaia Joana exterior. Fotografia pròpia. 

 

Imatge 10. Vista exterior Talaia Joana154 

                                                           
154 Fig. 286 extreta de COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del 
Institut (1916-1920)”; Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX;1923; pp. 568. 
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Imatge 11. Planta i secció de la Talaia Joana155 

                                                           
155 Fig. 287 extreta de COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del 

Institut (1916-1920)”; Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX;1923; pp. 568. 
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Imatge 12. Visió interior Talaia Joana. Fotografia Pròpia156 

                                                           
156 Fotografia realitzada l’any 2012 a prospeccions arqueològiques 
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Imatge 13. Talaiot 2. Fotografia Pròpia 

 

Imatge 14. Talaiot 2. Vista exterior. Fotografia pròpia 
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Imatge 15. Talaiot 3. Fotografia Pròpia 

 

Imatge 16. Talaiot 3 i claper. Fotografia pròpia 
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Imatge 17. Claper. Fotografia pròpia 

 

Imatge 18. Restes habitacions romanes. Fotografia pròpia 
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Imatge 19. Restes habitacions romanes. Fotografia pròpia 

 

Imatge 20. Planta i secció d’habitació romana157 

                                                           
157 Fig. 584 a COLOMINAS ROCA, J.: “Habitación romana dels Antigors a les Salines de 
Santanyi”; Anuari de l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 725 
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Imatge 21. Fotografia habitació romana excavada per Colomines158 

 

Imatge 22. Porta exterior de la murada159 

                                                           
158 Fig. 584 a COLOMINAS ROCA, J.: “Habitación romana dels Antigors a les Salines de 
Santanyi”; Anuari de l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 725 
159 Fotografia extreta de http://www.talayots.es/mallorca/murallas/antigoes.htm 
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Imatge 23. Restes del santuari. Fotografia pròpia 

 

Imatge 24. Restes del santuari. Fotografia pròpia 
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Imatge 25. Restes de la murada ciclòpia 

Desprès de la primera aturada l’itinerari seguirà cap a la rectoria (entre el 

carrer Batle Andreu Bruguera Mut i el començament de la Plaça Sant Bartomeu) 

on es visitarà les noves excavacions del fossat.  

 

Imatge 26. Entrada a la rectoria 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

96 
 

 

Imatge 27. Excavacions d’urgència a la rectoria maig 2013. Fotografia pròpia 

 

Imatge 28. Excavacions d’urgència a la rectoria maig 2013. Fotografia pròpia 
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Imatge 30. Excavacions octubre 2014. Intent de troballa fossat romà. 
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Imatge 31. Imatge publicació del fossat romà de la rectoria. Octubre 2014160 

Finalment els alumnes es desplaçaran al Carrer de la Pau 

(aproximadament al nombre 8) per veure les estructures visibles del fossat romà.  

 

Imatge 32. Fossat romà. Fotografia pròpia 

                                                           
160 Imatge extreta de 26 d’octubre del 014 al Diari de Mallorca 
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/10/26/ses-salines-reabre-foso-
romano/971650.html#WvF32utTq0ncqZ8y 

http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/part-forana/ses-salines-reabre-foso-romano-27633_1.shtml
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Imatge 33. Estela Funerària de Sa Carrotja conservada en el Museu d’Àrtà161 

 

Imatge 34. Sepulcre romà d’incineració de Sa Carrotja162 

                                                           
161 Imatge extreta de PENA, Maria José: “La tribu Velina en Mallorca y los nombres de Palma y 
Pollentia”; Faventia 26/2; 2004, pp. 86 
162 Imatge de COLOMINAS, J.: “Els Enterraments de La Garrotxa a Les Salines de Santanyi”; 
Anuari de l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 726 
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Imatge 35. Illots amb restes púniques a la Colònia de Sant Jordi163 

 

Imatge 36. Habitació 2 de Na Guardis164 

                                                           
163 Mapa extret de GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los islotes 
costeros de Mallorca”; BSAL 38; Palma; 1981; pp. 193 
164 Imatge extreta de GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los 

islotes costeros de Mallorca”; BSAL 38; Palma; 1981;  Lam. XV.  
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Imatge 37. Illot de Na Guardis, àrees excavades165 

Per acabar, els alumnes retornaran a la Plaça Major de Ses Salines. 

 

 

                                                           
165 Imatge extreta de GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los 

islotes costeros de Mallorca”; BSAL 38; Palma; 1981; pp. 201 
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Annex 2: Material didàctic de l’alumne (proposta 1er d’ESO): 

En aquest annex s’exposa el dossier que es donarà a l’alumne alhora de 

realitzar la sortida didàctica destinada al primer nivell de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

Activitat 1: A partir de la prèvia exposició donada al poblat talaiòtic d’Els Antigors, 

per grups, realitzeu fotografies dels diferents elements i un petit comentari a 

cadascuna d’elles. Per tenir una visió completa del jaciment poden veure la 

localització de les diferents estructures al següent croquis.  

Alguns punts a tractar són: 

- Tipus d’estructura 

- Descripció de l’estructura 

- Funcionalitat i característiques dins la cultura talaiòtica 

 

Imatge 1. Croquis retocat amb parts del poblat 166 

                                                           
166 Fotografia de Andreu J. Galmès retocada 
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Activitat 2: A partir de les següents imatges realitza, per grups, petits comentaris 

sobre els elements púnics i romans més importants de Ses Salines. Alguns punts 

a destacar són: 

- Tipus d’estructura 

- Descripció de l’estructura 

- Funcionalitat i característiques dins la cultura púnica i romana 

Trobaràs les graelles per completar desprès de les imatges. 

 

Imatge 2. Excavacions d’urgència a la rectoria maig 2013. Fotografia pròpia 

 

Imatge 3. Excavacions d’urgència a la rectoria maig 2013. Fotografia pròpia 
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Imatge 4. Excavacions octubre 2014. Intent de troballa fossat romà. 

 

Imatge 5. Fossat romà. Fotografia pròpia 
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Imatge 6. Estela Funerària de Sa Carrotja conservada en el Museu d’Àrtà167 

 

Imatge 7. Sepulcre romà d’incineració de Sa Carrotja168 

                                                           
167 Imatge extreta de PENA, Maria José: “La tribu Velina en Mallorca y los nombres de Palma y 
Pollentia”; Faventia 26/2; 2004, pp. 86 
168 Imatge de COLOMINAS, J.: “Els Enterraments de La Garrotxa a Les Salines de Santanyi”; 
Anuari de l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 726 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

106 
 

 

Imatge 8. Habitació 2 de Na Guardis169 

 

Imatge 9. Illot de Na Guardis, àrees excavades170 

 

                                                           
169 Imatge extreta de GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los 

islotes costeros de Mallorca”; BSAL 38; Palma; 1981;  Lam. XV.  
170 Imatge extreta de GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los 

islotes costeros de Mallorca”; BSAL 38; Palma; 1981; pp. 201 
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Imatge 2 i 3 

Tipus 

d’estructura 

Descripció Funcionalitat i característiques a 

la cultura romana 

   

 

Imatge 4 i 5 

Tipus 

d’estructura 

Descripció Funcionalitat i característiques a 

la cultura romana 
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Imatge 6 

Tipus 

d’estructura 

Descripció Funcionalitat i característiques a 

la cultura romana 

   

 

Imatge 7 

Tipus 

d’estructura 

Descripció Funcionalitat i característiques a 

la cultura romana 
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Imatge 8 i 9  

Tipus 

d’estructura 

Descripció Funcionalitat i característiques a 

la cultura romana 
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Annex 3: Material didàctic d’atenció a la diversitat (proposta 1er d’ESO): 

En aquest annex es veuen algunes possibles activitats de reforç i 

ampliació per a la sortida didàctica destinada al primer nivell de l’Educació 

Secundària Obligatòria.  

Activitat 1 (reforç): A partir de la prèvia exposició donada al poblat talaiòtic d’Els 

Antigors, realitza fotografies dels diferents elements que surten al croquis i fes 

fotografies de cadascuna d’elles col·locant el tipus d’estructura:  

 

 

 

 

Imatge 1. Croquis retocat amb parts del poblat 171 

 

                                                           
171 Fotografia de Andreu J. Galmès retocada 

Talaiot - Talaia Joana – claper - porta de la murada - santuari - habitació 

romana 

 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

111 
 

Activitat 2 (ampliació): A partir dels següent fragments realitza una resum que 

parli de les estructures vistes a la visita en relació a les cultures talaiòtica, púnica 

i romana: 

“Els Antigors a Les Salines són les restes d’un poblat del qual 

únicament queden en peu els talaiots, un tor de mur de 20 metres 

d’extensió amb un portal ben conservat, i una habitació quadrangular. 

Quan començàrem les excavacions, enderrocaren un talaiot de 

petites dimensions, de forma rodona, sense columna central, les 

pedres del qual foren aprofitades per a la construcció del ferrocarril de 

Santanyi. Poguérem recollir-ne ceràmica i alguns punxons d’os, i fer-

ne la planta i fotografies. Queden actualment tres talaiots, un d’ells 

molt enderrocat; férem excavacions als dos més bens conservats. 

Primer talaiot. Excavació – Està enclavat en mig d’un gran 

amuntegament de pedres, podent tant sols excavar-lo interiorment. 

Posàrem al descobert el portal d’entrada, situat a 95 centímetres del 

sòl i restes de la columna central. La cambra circular té 5,55 metres 

de diàmetre, i les seves parets ‘aixequen2,85 metres del sòl, essent 

de 2,50 metres el gruix de les parets. Troballes – (..) es recolliren 

vasos de terrissa fets a mà i fragmentats, punxosd’or i ossos humans 

cremats. 

Talaia Joana. Excavació – El segon és també de forma circular, amb 

portal arran de terra i columna al centre; està molt ben conservat i 

s’anomena Talaia Joana. La coberta era de lloses planes que 

sostenien una columna central, les quals lloses foren trobades 

trencades en practicar l’excavació; en alguns llocs de la part interior 

del talaiot s’hi venen els encaixos on se sostenien (...)”172 

 

“Habitació romana dels Antigors a les Salines de Santanyi 

                                                           
172 COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del Institut (1916-1920)”; Anuari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX; 1923; pp. 568-569 
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L’habitació – entremig dels antigors que formen el poblat de les 

Salines, hi descobrirem una habitació romana (...) és quadrada 

formant la paret del fons una lleugera curva, en l’interior té els angles 

arrodonits i en el mig col·locades molt irregularment quatre columnes 

labrades molt toscament. (...). Tota l’habitació era ocupada per un 

jaciment de 6’centimetres, de cendres i ossos d’animals junt amb 

ceràmica i algun objecte de bronze i ferro.  

Els ossos eren tots mandíbules de porcs mascle, i mandíbules i 

banyes de boc, no trobant-s’hi altres ossos que aquets ni d’altres 

animals, el que fa suposar que serien restes de sacrificis. Adossats a 

la paret hi havia onze pedres amb forma de tamborets damunts dels 

quals hi recullirem petits casos de terrissa, col·locats com a ofrena.  

La ceràmica més abundant és la feta a mà de fabricació local, igual a 

la trobada a les coves d’enterrament del mateix temps. També i 

abundaren les àmfores i altre ceràmica romana d’importació.”173 

“El enterraments de la Garrotxa a Les Salines de Santanyi 

Tocant al poble de les Salines, hi ha un extens pla anomenat <<La 

Garrotxa>> i també <<Sa Comuna>>, per ésser terrenys del poble; és 

erm i únicament serveix per pasturatge. Al  sortir del poble per la 

carretera de Lluchmajor, a l’enfront de l’últim barri de cases, el pla 

s’aixeca formant una petita arruga per tornar-se a aplanar to seguit. 

Aquest petit turonet, de pocs metres d’altitud, és el lloc on existeix la 

necròpolis romana més rica de Mallorca.”174 

 

 

 

                                                           
173 COLOMINAS ROCA, J.: “Habitación romana dels Antigors a les Salines de Santanyi”; Anuari 
de l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 725-726 
174 COLOMINAS, J.: “Els Enterraments de La Garrotxa a Les Salines de Santanyi”; Anuari de 
l’Insitut d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 726-728 
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Annex 4: Material pel professor (proposta 1er d’ESO): 

La Cultura postalaiòtica: 

La cultura: 

En les següents pàgines es troba una redacció sobre el context general 

que es pot donar sobre la situació de Mallorca en el segle II a.C. per entendre el 

moment en el que es desenvolupava la cultura talaiòtica més tardana 

(postalaiòtic) i situar la disposició dels elements talaiòtics i púnics a Ses Salines.  

Per entendre alguns dels fets que es troben a les fonts històriques sobre 

Mallorca en el segle II a.C. és important donar a conèixer de manera breu, 

algunes dades, en primer lloc sobre el context de la cultura postalaiòtica, cultura 

on es situen molts de canvis a la mediterrània i per la qual les Illes Balears 

passaran de la protohistòria a la història.  

 La cronologia de la cultura postalayòrica, conjuntament amb el seu 

registre arqueològic ha presentat al llarg de tota la seva historiografia alguns 

debats sobre l’estipulació d’unes datacions concretes (Colominas175 , Maluquer 

de Motes176 , Liliu177, , Rosselló Bordoy178 , Pericot179  i Fernández Miranda180), 

però es pot optar per donar una cronologia aproximada iniciant-se en el segle 

VIII – VII a.C. i donant-se per finalitzada amb la intervenció meteliana del 123 

a.C. on es produeix la conquesta romana de la illa. Malgrat això, la data final 

d’aquesta cultura no es més que una simple etiqueta donada per separar una 

època d’una altre, ja que com expliquen M. Calvo i V. Guerrero, els restes 

arqueològics fan observar un possible manteniment de les estructures 

talaiòtiques desprès del procés de dominació romana del 123 a.C. que s’aniran 

                                                           
175 COLOMINAS ROCA, J.; “L’Edat de bronze a Malloca: Les investigación de l’Institut (1916-
1920); Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans VI; Barcelona, 1923; pp. 555-573. 
176 MALUQUER DE MOTES, J. “La edad de Bronce de las Islas Baleares”; MENÉNDEZ PIDAL, 
R. (Coord.); Historia de España, vol. I. España Prehistórica; 1963 (3ª edición); pp. 717-751. 
177 LILIU, G.; “Primi scavi del villaggio talaiotico di Ses Paises (Artà, Maiorca”; Rivista 
dell’Instituto Nazionales d’Archeologia e Storia dell’Arte, IX; 1960; pp. 5-73. 
178 ROSSELLÓ BORDOY, G.; “La prehistoria de Mallorca. Rectificaciones y nuevos enfoques al 
problema”; Mayurqa 7; 1972; pp. 115-156. 
179 PERICOT GARCÍA, L.; Las Baleares en los tiempos prehistóricos; 1991. 
180 FERNÁNDEZ – MIRANDA, M.; “Secuencia cultural de la Prehistoria de Mallorca”, Biblioteca 
praehistorica Hispana, vol. XV; 1978. 
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desmantellant a mesura que els indígenes canviïn les seves costums per les 

senyals de romanització181.  

Els poblats talaiòtics són l’assentament típic d’aquesta cultura, malgrat 

que les estructures durant l’evolució de la cultura pateixen diferents 

reformulacions i reutilitzacions. Dins la fase final d’aquesta cultura es troben 

habitacions més amplies i emergeix l’element característic de la murada de grans 

dimensions com a símbol de protecció (aspecte que podria indicar l’aparició 

d’una conflictivitat major entre diferents grups). Un altre de les novetats d’aquesta 

etapa sembla ser l’aparició, en la illa de Mallorca, del santuari caracteritzat per la 

seva forma de ferradura i amb columnes en el seu interior (estructura que podria 

ser en Els Antigors l’habitació romana excavada per Colominas). 

A pesar de les poques dades que s’obtenen sobre la Sociedad talaiòtica 

al excavar aquests tipus de construccions, es pot intuir una mutació en els ideals 

cerimonials182 de la societat mallorquina dels segles anteriors de la dominació 

romana; i la pervivència d’alguns d’aquest elements desprès de la intervenció de 

Metel.  

Els Antigors: 

El poblat talaiòtic dels Antigors és un dels més grans de la illa de Mallorca. 

Va ser excavat per J. Colominas durant els anys vint del segle XX183. Aquest fet 

crea alguns problemes documentals, ja que en primer lloc, l’arqueologia d’aquell 

temps era molt més rudimentària que actualment, element que provoca que es 

perdessin moltes de dades que actualment podrien ser rellevants. Per una altre 

banda, aquesta excavació es realitzà en consonància amb altres com Capocorb 

Vell (a Llucmajor), fet que pogué crear paral·lels alhora d’estudiar la cultura 

talaiòtica.  

                                                           
181 CALVO TRÍAS, M. – GUERRERO AYUSO, V.M.; “La cultura Postalayótica (650-550/ 123 
a.C); Calvià, Patrimonio Cultural; 2011; pp. 144-146. 
182 Vid. ZUCCA, R.; Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto el dominio romano, Roma; 1998; pp. 
44-46..  
183 COLOMINAS, J.: “L’edat del Bronze a Mallorca. Les Investigacions del Institut (1916-1920)”; Anuari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, MCMXV – XX; 1923; pp. 555-573. 
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Cal destacar que dins el terme municipal de Ses Salines hi ha molts de 

jaciments considerats prehistòrics, dels quals es pot mencionar el poblat del Mitja 

Gran o Na Mera.  

El conjunt s’estructura a partir d’una murada construïda amb pedres de 

grans dimensions i de forma ovalada amb alguns talaiots inserits dins d’aquesta 

estructura. Cal dir, però, que la murada no es troba sencera ja que es documenta 

que durant les diferents èpoques les pedres han estat reutilitzades a altres 

indrets del municipi. En aquesta murada, es destacable la conservació d’un dels 

seus portals. Cal dir, que durant les excavacions també es trobaren per el voltant 

dues coves talaiòtiques artificials, excavades en el sol.  

Per una altre banda, les construccions més destacables són els talaiots 

de l’interior del recinte, que en moltes ocasions es poden confondre amb clapers 

(munts de pedres artificials posterior, que normalment realitzen els pagesos per 

facilitar les tasques de llaurar al camp amb la retirada de les pedres de les zones 

de cultiu). No obstant, al no estar excavat amb la seva totalitat no es sap si davall 

dels clapers es trobarien estructures antigues. 

El talaiot més destacable és l’anomenat com “Talaia Joana”, adossat a la 

murada, el qual conserva la seva porta, amb el corredor i la seva columna central. 

Aquets elements i la visió del talaiot en el seu conjunt fan veure la imponent 

estructura que tindria en el passat.  

Un dels altres talaiots, es situa en la part central del poblat i també compta 

amb el corredor i una base on suposadament hi aniria col·locada la columna 

central, malgrat que es troba en un nivell de conservació pitjor al de la talaia 

Joana. 

Per una altre banda, també hi trobem el que per Colonimes era una 

“habitació romana184”, però que per la seva forma sembla ser el típic santuari 

romà en forma de ferradura i amb columnes centrals. Però, realment aquest 

santuari podria ser objecte d’estudi en els projectes d’excavacions futurs perquè 

                                                           
184 COLOMINAS ROCA, J.: “Habitación romana dels Antigors a les Salines de Santanyi”; Anuari de l’Insitut 
d’Estudis Catalans, VI (1915-1920); 1923; pp. 725-726. 
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a petició dels propietaris l’arqueòleg va tornar a tapar totes les restes, sent 

visibles actualment només algunes estructures de les parets.  

La cultura púnica: 

Les relacions púniques: 

Per altre banda, hi ha una opinió unànime trobada en els diversos textos 

sobre la societat tardana talaiòtica, basada en l’activació de relacions comercials 

amb les comunitats veïnes de les Illes a partir, aproximadament, del segle V – IV 

a.C. Autors com Damià Cerdà185 ja exposen l’aportació de productes comercials 

d’origen grec al voltant de les illes186.  

Sembla que les evidències més clares d’un comerç continuat de la 

comunitat indígena de Mallorca s’han de relacionar amb la difusió dels elements 

púnics d’Ebusus en aquests centres; conjuntament amb les primeres aparicions 

mercenàries dels foners en el bàndol cartaginès a les fonts clàssiques187.  

Sobre aquest aspecte són d’especial interès la menció a la presència 

d’indrets costers per explicar l’augment comercial188. Així jaciments com Na 

Guardis o Es Trenc (ambdós en la part sud-oest de la illa, i factories púnico-

ebusitanes) apareixem com exemples de l’activació del flux comercial. 

Na Guardis: 

Aquest illot es situa en la Colònia de Sant Jordi, lloc geogràfic molt 

favorable per establir contactes comercials degut a les aigües tranquil·les, les 

                                                           
185Trobem dades sobre els diferents pecis, com el del Sec, amb una datació dels inicis del 
segle IV a.C.; CERDA, D.; “Economía antigua de Mallorca”; MASCARÓ PASARIUS, J. 
(Coord.); Historia de Mallorca, vol. II; 1978; pp. 1-32. 
186 Alguns exemples són les embarcacions del Sec i de Cala Sant Vicenç en ARRIBAS, A. – 
TRÍAS, M. G. – CERDÀ, D. – DE HOZ, J.; El barco del Sec; 1987 / NIETO, X. – SANTOS, M.; 
El vaixell grec arcaic de Cala Sant Vicenç; 2008. 
187 Alguns autors entenen que els intercanvis comercials només serien realitzats, en un primer 

moment per les elits que agafen nous objectes com elements de cert prestigi, seguits d’una 
segona fase, en relació en la difusió  dels foners dins les tropes com mercenaris on es produiria 
una obertura cultural. ZUCCA, R.; Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto el dominio romano, 
Roma; 1998; pp. 44-46. / GUERRERO AYUSO, V.M. – CALVO TRÍAS, M. – SALVÀ SIMONET, 
B.; “La cultura talayótica: una sociedad de la Edad de Hierro en la Periferia de la colonización 
fenicia”; Complutum 13; 2002; pp. 221-258. 
188 Vid. PORCEL GOMILA, G.; “Algunos aspectos económicos de la Prehistoria y Protohistoria 
mallorquina”; BSAL 42, Palma de Mallorca; 1986; pp. 3-18. 
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platges arenoses extenses, els diferents illots propers a les costes, les cales que 

permeten fondejar i els recursos de l’explotació de sal. 

Per situar-nos en el context històric del moment, podem dir que, 

segurament Na Guardis, en els seus inicis es va presentar com un mercat 

ocasional d’intercanvi, que a partir del segle V a.C., amb la consolidació 

d’Ebusus, evolucionà cap a una factoria púnica amb estructures 

arquitectòniques. Això fou degut, per un costat, a la influència púnica en  el món 

talaiòtic, sobretot de manera comercial, malgrat que també va anar incorporant 

elements culturals (segurament per les relacions de mercenariat); i per altre 

banda, a l’expansió colonial ebusitana constatada en alguns enclavaments 

costaners i illots (Na Guardis, Na Galera, Illot de’n Sales) situats en punts 

estratègics per propiciar bons viatges en les rutes comercials amb altres mercats, 

com Massàlia, Grècia o Egipte189. 

Així podem dir que, aquest jaciment excavat durant el final de la dècada 

dels anys setanta i els inicis dels vuitanta del segle XX, tindria una cronologia 

àmplia que s’iniciaria en el segle X a.C. i perduraria fins a l’època romana, però 

amb la seva època de més influència entre els segle III i II a.C., on el comerç 

púnic – ebusità té la seva etapa  d’esplendor190.  

Sobre les característiques generals de les estructures podem descriure tres 

zones; la primera destinada a habitacions, magatzems i dependències; la segona 

destinada a un taller metal·lúrgic i la tercera destinada a un port o una zona 

d’ancoratge191192193.  

La cultura romana: 

                                                           
189 GUERRERO AYUSO, V.M.: Indigenisme i Colonització púnica a Mallorca; 1985. 
190 GUERRERO AYUSO, V.M.; Colonización púnica de Mallorca. La documentación 
arqueológica y el contexto histórico; 1997. 
191 GUERRERO AYUSO, V.M.; “Los asentamientos humanos sobre los islotes costeros de Mallorca”; BSAL 
38; Palma; 1981; pp. 191-231. 
192 GUERRERO AYUSO, V.M.; Asentamiento púnico de Na Guardis; Excavaciones Arqueológicas en España 
133; 1984. 
193 GUERRERO AYUSO, V.M.; “El fondeadero norte de Na Guardis: su contribución al conocimiento de la 
colonización púnica en Mallorca”; IV Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 
1982); 1985; pp. 225-264. 
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La dominació romana: 

 La dominació romana de la Illa es produirà, segons les fonts clàssiques, 

l’any 123 a.C. amb la intervenció de Quint Cecili Metel, a partir d’aquí, malgrat 

que tant Mallorca com Menorca ja figuren com a pro – romanes en un moment 

indeterminat de la II Guerra Púnica (218 – 202 a.C.). Estrabó194 relata aquesta 

arribada amb 3000 homes, a partir de la qual es fundarien Palma i Pollentia, i es 

convertirien en ciutats la civitas Bochoritana, Tucis i Guium.  

 Per parlar d’aquestes ciutats, cal tenir en compte que Pollentia es troba 

situada en Alcúdia, i la civita Bochoritna a Pollença, concretament a la possessió 

de Pedret de Bóquer, però de Tucis i Guium no tenim la seva localització exacta. 

Sobre la Palma romana hi hagué moltes discussions, ja que Furió195 a l’any 1835 

hipotetitzà que aquesta ciutat romana de nova creació podria situar-se a Es 

Palmer, un camí entre els municipis de Campos i Ses Salines. Però finalment, 

els investigadors actuals tenen ben  clar que la Palma romana es situa davall del 

casc antic de la capital de la illa196197198199. Així, la conquesta romana va anar 

introduint totes les costums, amb la coneguda romanització i llatinització de les 

illes que passaren a formar part, en un primer moment de la Hispania Citerior, i 

més tard de la Tarraconensis.  

La Rectoria: 

A la zona de la Rectoria de Ses Salines hi trobem restes romanes. La 

documentació de les excavacions encara es troba de manera inèdita, però 

podem situar dues zones.  

La primera, es situa a la zona de les escales i la rampa, de fet, les 

estructures es trobaren durant la realització de les obres d’aquestes. En aquest 

                                                           
194 Str. III, 5-1 
195 FURIÓ: Carta histórico crítica sobre el lugar donde estuvo situada la antigua Palma; 1835. 
196 ALCÁNTARA PEÑA: Recintos y fortificaciones de la ciudad de Palma (Societat Arqueològica 

Lul·liana), 1987. 
197 ROSSELLO BORDOY, G.: “Palma romana, nuevos enfoques a su problemática”; 
Symposium de Arqueología. Pollentia y la romanización de las Baleares; 1983; pp. 143-155. 
198GARCÍA RIAZA- E. – SÁNCHEZ LEÓN, M.L.: Roma y la municipalización de las Baleares; 
2000. 
199 CAU, M.A- CHÁVEZ, M.E.; “El fenómeno urbano en Mallorca en época romana: los 
ejemplos de Pollentia  y Palma”; Mayurqa 29; 2003; pp. 27-49. 
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sentit, es realitzà una excavació d’urgència el maig de l’any 2013, on es pogueren 

veure una sèrie de murs romans que no fan més que potenciar la idea de que en 

aquest municipi existí una població romana important.  

En segon lloc, durant l’octubre de l’any 2014, a la zona del gallines de la 

rectoria es realitzà una excavació programada per intentar trobar les limitacions 

dels fossat que ja havia aparegut anteriorment en el Carrer de la Pau. Mentre 

que a l’any 2015 hi ha pendent un projecte d’excavació en els jardins per poder 

delimitar i relacionar els murs que sorgiren a l’excavació d’urgència del maig del 

2013 amb el fossat200.  

El fossat: 

Al carrer de la Pau, apareix les restes d’aquest fossat (trobat als anys 

vuitanta), que no es més que una excavació profunda que té la funcionalitat de 

fortificar i defensar els límits exteriors d’un assentament. En aquets anys també 

aparegueren elements romans com coloms, espases, peses, restes ceràmiques 

i sarcòfags201.  

Per tant, totes les restes fan creure que a les Salines hi hagué un 

assentament defensiu, possibles un campament militar. Normalment, els fossats 

tenen planta quadrangular, però en aquest cas, segurament per l’orografia de 

Ses Salines no té l’esquema estipulat, element que dificulta el seguiment del 

traçat. Malgrat això, es pensa que aquest tipus de construcció és única dins les 

Illes Balears, ja que no s’ha documentat cap altre paral·lel.  

Sa Carrotja;  

 Just a la sortida del poble es troba Sa Carrotja, una necròpolis romana 

actualment desmantellada, però de la que es sap que hi va haver més de 

cinquanta làpides, actualment repartides per els diferents museus de la illa. 

                                                           
200 http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/10/26/ses-salines-reabre-foso-
romano/971650.html#WvF32utTq0ncqZ8y 
201 Per obtener més informació  vid BAUZÀ, H. - PONÇ. A.; “Una fortificación romana a Ses 

Salines”;  De les estructures indígenas a l’organització provincial romana de la Hispania 
Citerior; 1998; pp. 101-114. 
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Orfila202 apunta que aquesta necròpolis és molt important per estudiar l’època 

romana a les Balears (per exemple per estudiar l’epigrafia com explica Garcia 

Riaza203 que dóna una cronologia dels primers moments de la conquesta fina a 

l’època alt imperial). 

 A la necròpolis es trobem tant enterraments per inhumació (excavats a la 

roca, de manera individual o col·lectiva), com per incineració o cremació a partir 

d’urnes funeràries. 

A modus de conclusió, es pot dir que Ses Salines en l’antiguitat clàssica 

tingué un paper molt important, tant a nivell comercial, com a nivell poblacional, 

malgrat que encara queda per determinar si en aquest indret es situaria una de 

les ciutats no localitzades o un simple nucli poblacional romà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 ORFILA, M.: La necrópolis de Sa Carrotja y la romanización del Sur de la Isla de Mallorca; 
1988.  
203 GARCÍA RIAZA, Enrique: “Los nomina de origen romano – republicano en la necrópolis de 
Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca)”; BSAL 56; 2000; pp. 25-34. 
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Annex 5: Material d’avaluació (1er ESO) 

Prova Final 

 

 

 

 

Quina nota et posaries? ______ (Del 1 al 10) 

 

Quina nota posaries als teus companys del treball? (Del 1 al 10) 

[Pensa en cóm han treballat cadascun d’ells, quines responsabilitats han agafat, si han tingut 

constància per a que el treball es realitzés, si s’han esforçat] 

- Company 1: 

- Company 2: 

- Company 3: 

- Company 4: 

 

Quins són els principals problemes que han sorgit quant realitzaves el 

treball amb grup? Raona la teva resposta (Pensa en si els materials i els temps eren 

suficients, si heu entès els coneixements, si les relacions amb els teus companys han estat 

positives, si hauries aprés el mateix realitzant la feina de manera individual)  

 

 

 

 

 

 

Nom:                                                           Centre: 

Llinatges:                                                     Data: 

Curs: 
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Encercla la resposta correcta: 

 

1. Els Antigors és un del poblats talaiòtics més grans de Mallorca 

 

a. Vertader 

b. Falç 

 

2. Una acumulació de pedres realitzada per un pagès per a cultivar millor 

les terres és: 

 

a. Talaiot 

b. Claper 

 

3. A la colònia de Sant Jordi hi hagué una factoria púnica anomenada 

 

a. Els Antigors 

b. Sa Carrotja 

c. Na Guardis 

 

4. Un dels elements característics del món romà a ses salines és: 

 

a. Un fossat 

b. Una claveguera 

 

5. A Sa Carrotja hi havia una: 

 

a. Factoria púnica 

b. Fossat 

c. Necròpolis 
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Què canviaris de la visita? 

 

 

 

Què és el que més i el què menys t’ha agradat?  

 

 

 

Creus que hauria estat igual aprendre el mateix dins l’aula? Raona la teva 

resposta 
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Annex 6: Exposició fotogràfica de la segona proposta (2on ESO): 

En aquest annex es realitza una exposició de fotografies per veure els 

diferents indrets marcats en el itinerari de la segona proposta per a segon d’ESO. 

Com hem explicat durat el treball l’arribada es realitzarà a la Plaça Major de Ses 

Salines, passant per Ca’n Bonico, la Plaça De Sant Bartomeu, l’església vella i 

Ca’n Barbarà. 

 

Imatge 1. Plaça Major de Ses Salines204 

 

Imatge 2. Torre de Sa Vall. Planta i Alçats per l’arquitecte D. Gabriel Alomar205 

                                                           
204  Imatge extreta de https://ca.wikipedia.org/wiki/Ses_Salines 
205 Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; 
p. 15 
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Imatge 3. Torre medieval de Sa Vall206 

 

Imatge 4. Entrada al actual hotel Ca’n Bonico. Fotografia pròpia 

                                                           
206  Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; 
p. 16 
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Imatge 5. Ca’n Bonico. Entrada antiga de la possessió amb escut. Fotografia 

pròpia 

 

Imatge 6. Ca’n Bonico. Mobiliari antic a l’entrada. Fotografia pròpia. 
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Imatge 7. Ca’n Bonico. Detall mobiliari i porta de l’època. Fotografia pròpia 

 

Imatge 8. Ca’n Bonico. Actual biblioteca, antiga presó a l’interior de la torre 

defensiva. Fotografia pròpia 
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Imatge 9. Ca’n Bonico. Restes d’antic celler. Fotografia pròpia 

 

Imatge 10. Ca’n Bonico. Actual sala de descans. Antiga sala menjador de la 

possessió. Fotografia pròpia 
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Imatge 11. Ca’n Bonico. Porta antiga, entrada sala – menjador. Fotografia 

pròpia 
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Imatge 12. Ca’n Bonico. Antigues cuines. Fotografia pròpia. 

 

Imatge 13. Ca’n Bonico. Detall cuina. Antigues piques. Fotografia pròpia 
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Imatge 14. Ca’n Bonico. Pou antic vora les cuines. Fotografia pròpia 

 

Imatge 15. Ca’n Bonico. Forn de llenya. Fotografia pròpia 
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Imatge 16. Ca’n Bonico. Antiga sala de recepcions, actual sala d’exposicions. 

Fotografia pròpia. 

 

Imatge 17. Ca’n Bonico. Detall premsa de molí. Fotografia pròpia 
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Imatge 18. Ca’n Bonico. Detall molí. Fotografia pròpia 

 

Imatge 19. Ca’n Bonico. Detall premsa d’oli. Fotografia pròpia 
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Imatge 20. Ca’n Bonico. Vista actual dels jardins de l’hotel. Fotografia pròpia. 

 

Imatge 21. Ca’n Bonico. Imatge antiga de la part de la torre de defensa207 

                                                           
207 Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; 

p. 15 
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Imatge 22. Ca’n Bonico. Torre de defensa. Fotografia Pròpia 
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Imatge 23. Plaça Sant Bartomeu. Església vella. 
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Imatge 24. Església vella. Fotografia Pròpia. 
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Imatge 25. Església vella. Detall. Fotografia pròpia 

 

Imatge 26. Dibuix antic de l’església vella208 

                                                           
208 Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; 

p. 36 
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Imatge 27. Església Vella abans de la reforma de l’any 2002209 

 

Imatge 28. Detall Torre de defensa Ca’n Barbarà210 

                                                           
209 Imatge en http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2008/04/25/controvertida-
esglesia-vella-ses-salines/351793.html 
210 Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; 

p. 15 
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Imatge 29. Ca’n Barbarà. Fotografia pròpia 
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Annex 7: Material didàctic de l’alumne (proposta 2on d’ESO): 

En aquest annex s’exposa el dossier que es donarà a l’alumne alhora de 

realitzar la sortida didàctica destinada al segon nivell de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

Activitat 1: A partir de la prèvia exposició donada a Ca’n Bonico, realitza un resum 

o síntesi. Utilitza aquestes imatges per recordar tot el que has visitat.  

 

Imatge 1. Ca’n Bonico. Entrada antiga de la possessió amb escut. Fotografia 

pròpia 

 

Imatge2. Ca’n Bonico. Detall mobiliari i porta de l’època. Fotografia pròpia 
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Imatge 3. Ca’n Bonico. Actual biblioteca, antiga presó a l’interior de la torre 

defensiva. Fotografia pròpia 

 

Imatge 4. Ca’n Bonico. Restes d’antic celler. Fotografia pròpia 

 

Imatge 5. Ca’n Bonico. Actual sala de descans. Antiga sala menjador de la 

possessió. Fotografia pròpia 
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Imatge 6. Ca’n Bonico. Antigues cuines. Fotografia pròpia. 

 

Imatge 7. Ca’n Bonico. Pou antic vora les cuines. Fotografia pròpia 

 

Imatge 8. Ca’n Bonico. Forn de llenya. Fotografia pròpia 
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Imatge 9. Ca’n Bonico. Antiga sala de recepcions, actual sala d’exposicions. 

Fotografia pròpia. 

 

Imatge 10. Ca’n Bonico. Torre de defensa. Fotografia Pròpia 
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Activitat 2: Comentari de Text: 

Llegeix el següent fragment i contesta a les següents preguntes:  

 “ 1660. Agost. Diu Guillen Bonet Baró, Sebastià Bonet, Antoni Garcias 

y alters habitadors de Las Salines de pertinencies de Santanyí que dit 

lloch dist de la vila mes de una llengua en los qual per haveri circa cent 

personas y no celebrarse misa per no haveri iglesia ni oratori algún y la 

major part de dits moradors esser persones velles y pobres que no 

tenen posibilitat de comprar unes sabades dexen de anar a la vila a 

misa, ab conformitat de lo qual dits suplicants que son los caps de dit 

lloch hajen considerat moguts en charitat cristiana y de amor a Deu y 

del prohisme que seria molt en servey de Deu Nostro Señor que en dit 

lloch de Les Salines se fes un oratori o iglesia en la qual se celebrás 

misa los diumenjes y festes de guardar per medi de algún sacerdot que 

asistis en dites diades asalariat per dits habitadors. El qual carreg 

emprendran los suplicants de si i de los demes. Per tant suplican sia de 

son servey manar donar permis y facultad a los suplicants de construir 

dita capella o oratori per efecte referit donar de los sobredits llarga i 

bastant información” 211 

1. Realitza un petit resum d’aquest fragment 

 

 

 

2. A l’explicació hem parlat de la família Bonet, que apareix en el text. 

Saps dir qui són? 

 

 

                                                           
211 Font primària de BSAL XXIX. P. 227 situada en LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas 
de Ses Salines y su Comarca; 1959; p. 31 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

146 
 

 

3. La religió era un punt molt important durant l’Edat Mitjana i Moderna,  

Com es pot veure reflectit en el text? 

 

 

 

4. A partir de la següent imatge, descriu la part exterior de l’esglèsia vella 

de Ses Salines 

 

Imatge 11. Església vella. Fotografia Pròpia. 
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Activitat 3:  A partir de la lectura i comprensió del següent text realitzau una 

representació  de la disputa entre els Bonet i els Dezcallar: 

“La pequeña historia de este pueblo empezó con las desavenencias 

entre sus moradores y el dueó de <<La Vall>> por el disfrute (…) de 

las tierras <<comunas>> que en el siglo XIV tenían la extensión de 

2956 cuarteradas. El predio de <<La Vall>> tenia los limites 

naturales de la orilla del mar y por la parte de Ses Salines no tenía 

límites precisos y no los tuvo hasta comienzo del siglo XIX. 

Seria largo de contar la constante discordia entre los moradores de 

nuestra entonces Alqueria con los dueños de los predios 

colindantes, especialmente con el Señor de la citada posesión. 

Las <<comunas>> tenían hacia comienzos del siglo XIV la superficie 

de 2956 cuarteradas, medida mallorquina equivalente a unas setenta 

y dos áreas; todo estaba indiviso, no había pared sino unos mojones 

que a la postre resultaron  movibles. 

A estos terrenos comunes tenían emprío los moradores de nuestra 

alquería y también los propietarios de los prediosaledaños: este 

emprio no era inusual para todos sino proporcional según habían 

concebido desde el principio. 

Los adquirientes [d’aquestes terres], fueron en su mayor parte 

Dezcallar  y Bonet [a més aquest darrer tenia a altres famílies i 

moradors que li donaven suport]. 

Todos iban contra Dezcallar el cual, ejerciendo el derecho del más 

fuerte, no había manera de que llegase a construir una pared 

divisoria. 

<<En el aó 1582 D. Luis Bernard y varios del lugar de Las Salines 

interpusieron causas en la Real Audiencia contra D. Gerónimo 

Dezcallar sobre los derechos que tenían en las tierras comunes de 

aquel lugar y , ohidas las pretensiones (…) este tribunal con 

sentencia de 1 de abril de 1594, mandó que se diese a cada uno la 
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parte correspondiente a lo que justificasen con documentos que 

habiancomprado de dichas tierras comunes. Y conprovidencia de dia 

4 de julio del mismo año mando la R. Audencia que por los peritos 

que ella nombraría semidiesen dichas tierras y que atendida la 

buena o mala calidad de las tierras, de nueve partes y media se 

entregasen seus a Dezcallar (…); pero aunasí no se contentó; quiso 

aferrarse a la malla calidad del terreno y consiguió que se le 

añadieses 37 cuarteadas. 

Pasado un siglo, en 1693 Rafael Bonet y otros de los moradores de 

Las Salina promovieron nuevo pleito (…) Después de muchas 

discusiones el pleito quedó a favor de Dezcallar quien, a no tener 

otra prueba, invoca la prescripción, que con creces había ya 

transcurrido. Tampoco se hizo la división continuando así hasta 

principios del siglo XIX, concretamente en 1807.” 212 

 

A la Representació hi han de trobar-se al manco els següents personatges:  

- Senyor de Sa Vall 

- Senyor Bonet 

- Senyor Dezcallar 

- Moradors de l’alqueria de Ses Salines  

- Representat Real Audiència. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 A LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; p. 24-26 
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Annex 8: Material didàctic d’atenció a la diversitat (proposta 2on d’ESO): 

En aquest annex es veuen algunes possibles activitats de reforç i 

ampliació per a la sortida didàctica destinada al segon nivell de l’Educació 

Secundària Obligatòria. Cal tenir present, que aquestes activitats són 

simplement una idea del que el professor podria presentar, ja que aquestes 

dependran del nivell i la discapacitat de cada alumne.  

Activitat 1 (reforç): Llegeix les següents frases i encercla fes una creu a la casella 

de vertader o fals.  

 Vertader Fals 

Ca’n Bonicó es la primera possessió, a partir de la qual 

s’origina el teixit urbà del poble de Ses Salines 

  

A Ca’n Bonicó no hi ha torres de defensa   

Ca’n Bonicó actualment no conserva ninguna estructura 

antiga perquè no han volgut preservar els elements antics 

  

Les famílies nobles de l’edat moderna estaven en disputa 

per aconseguir la major extensió de terrenys de Ses 

Salines 

  

A l’edat mitjana i l’edat moderna l’àmbit religiós era molt 

important 

  

A Ses Salines trobem dues esglésies de diferents èpoques   

A Ca’n Barbarà hi ha uns murada molt gran   

  

Activitat 2 (ampliació): A partir de la lectura dels següent capítol realitza un resum 

dels aspectes més importants de Ses Salines Medieval i Moderna: 

- LLADÓ I FERRAGUT, J.: “Historia particular de Ses Salines. Las tierras 

llamadas <<comunes>>>; enprios a las mismas por los moradores de la 

alqueria y de los predios colindantes. Pleitos i litispendencias entre los 

vecinos de Ses Salines y El señor de <<La Vall>>”; Noticias históricas de 

Ses Salines y su Comarca; 1959; pp. 24-29. 
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Annex 9: Material pel professor (proposta 2on d’ESO): 

Context: Edat Mitjana i Edat Moderna a Ses Salines 

 Durant l’Edat Mitjana, com ben es sabut, Mallorca fou conquerida per els 

vàndals, els bizantins i l’any 907 pels musulmans, però pel que respecte a la 

història de Ses Salines aquesta comença a tenir sentit a partir de la conquesta 

cristiana del Regne de Mallorca l’any 1229 per Jaume I.  

Com explica Lladó i Ferragut a la seva crònica213, el rei Jaume I, una 

vegada duta a terme la conquesta va repartir les terres de l’illa entre el rei, els 

clergues i els senyors que havien contribuït a aquesta gesta. El senyor Nunó 

Sanç, comte del Rosselló, va rebre la part dels territoris de Santanyí, entre 

d’altres.  

Així, es tenen poques dades del territori salines, ja que simplement 

apareixen els amos de les terres, però encara i així, en el segle XVI trobem 

alguns fragments que ens poden donar una lleugera idea de cóm era en aquells 

moments dit lloc: 

“La alquería o posesión que llaman Las Salinas en el término 

de Santanyí, contenía antiguamente diferentes casas, plazas, tierras, 

quintanas, viñas, campos, bosques, marinas, selvas, rotas nuevas y 

viejas; las casas y las tierras de cultivo tenían propios dueños que 

poseían las incultas, todos en común y por indiviso”214 

Per tant podem veure, com en el segle XVI, el que actualment és el poble 

de Ses Salines, ja era una petita alqueria que comptava amb bastants de 

recursos constructius, però també econòmics (camps, marines, rotes, vinyes, 

terres de cultiu). També veiem sistemes de repartiment i gestió de la terra com 

el sistema de terres comunals típic de l’època feudal que perdurarà a la illa durant 

tota l’Edat Moderna.  

                                                           
213 Vid LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; pp. 17-

23 
214 Fragment extret d’una al·legació jurídica <<Por Guillermo Dezcallar Señor de la Bolsa de 
Oro con Gregorio Bonet Bonico y otros del lugar de Las Salinas”, p. 18, 1598. En Noticias 
históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; pp. 19 
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 Per una altre banda, un dels punts a tenir en compte alhora d’explicar 

aquesta època són les constants incursions dels musulmans (berbers o turcs) 

que es donaren a Mallorca, sobretot durant els segles XVI XVII.  Els atacs 

corsaris, com per exemple els de Barbarotja, varen caracteritzar-se per ràtzies a 

les poblacions costeres basades en la depredació. 

 El terme de Santanyí va patir aquests desembarcaments, malgrat que no 

de manera tant intensa com en el nord de la illa. Aquest fet, va fer que els 

habitants d’aquests terrenys estiguessin en alerta per les possibles incursions.  

Un exemple clar de la vigilància que es dugué a terme per controlar 

aquestes correries es la torre de defensa de Sa Vall, datada del final del segle 

XIV i l’edifici fortificat de S’Estany del segle XV (o també la torre de Ca’n Barbarà). 

En cas de que des de la torre s’observessin embarcacions enemigues s’enviaven 

notícies als habitants del terme de Santanyí (tant per a que arribessin reforços 

per frenar les incursions; com per a que la resta de persones anessin als refugis).  

Alguns dels atacs més difícils d’exhaurir foren el de l’any 1395 (durant la nit de 

San Marc) i els dels anys 1537, 1546 i 1571, on hi varen haver incendis, captius 

i grans destrosses. 

“En 1537 se escribía desde Santanyí al lugarteniente del 

Reino de Mallorca la siguiente patètica missiva: <<Plorant avisam 

vostra noble senyoria com vull que conta 3 de octubre, el moros 

son venguts a la vila de Santanyi els quals se’n han aportada 

molta i innumerable gent; no podem dir quans son...han cremat 

totes les cases i destruït tot lo que hi havia...”215 

Un altre dels temes a tenir en compte en aquest període són les constants 

tensions socials que s’estableixen entre els veïns de Ses Salines, conjuntament 

amb les confrontacions amb els senyor de Sa Vall per establir unes limitacions 

                                                           
215 Vid LLAUERAS, B. Períodico Santanyí; nº 20. 1958 en LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas 

de Ses Salines y su Comarca; 1959; pp. 23. 
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del terreny i les terres comunals. Aquets conflictes perduren fins l’inici del segle 

XIX quant es duen a terme les delimitacions exactes216.  

Però, cal destacar que fins al segle XVI, Ses Salines simplement era una 

alqueria amb població molt dispersa, ja vos degut a les freqüents invasions 

mores o a que els esdeveniments no havien propiciat una aglomeració de la 

població.  

 Serà a partir del segle XVII quant es comença a entreveure els inicis del 

que actualment és el poble de Ses Salines. El punt de referència d’aquesta 

formació, sens dubte és la possessió de Ca’n Bonico, ubicada en el centre del 

poble i datada del segle XIII, relacionada amb els inicis del repartiment de Jaume 

I. Aquesta casa senyorial pertanyia a la família Bonet (descendents de Nunó 

Sanç), i es considerada la primera construcció civil d’aquesta zona, a partir de la 

qual va anar sorgint el poble que coneixem avui en dia, i que en els seus inicis 

era un predi amb murada que servia de refugi i protecció per els habitants de 

Ses Salines (relacionat amb el tema de les incursions). 

Avui en dia Ca’n Bonico ha estat reformat i s’ha convertit en un hotel de 

luxe, però mantenint gran part de l’estructura arquitectònica original. Per 

exemple, actualment a la torre de defensa datada del segle XIII es situa una 

biblioteca privada que conserva en perfecte estat el que havia estat l’antiga 

presó. També es conserven elements antics com un celler, part de les portes 

restaurades, forns, pous, eines per tasques agrícoles (molins, premses), i 

mobiliari que ajuda a fer-se una idea de com seria aquella possessió durant 

l’època medieval i moderna.  

Per últim, cal parlar de l’aspecte religiós, element que en època medieval 

i moderna està molt present dins la societat. Sabem que en el segle XVII es 

construí la primera església de Ses Salines217, i que la vida religiosa fou un 

aspecte rellevant, ja que la gran majoria de documentació que guarda fa 

                                                           
216 A L’activitat de representació de l’Annex 7 es poden veure alguns fragments que parlen 

d’aquestes disputes 
217 A l’annex 7 d’aquest treball es troba un fragment que fa referencia a aquest tema 
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referència a les visites episcopals i els recursos emprats pel sosteniment del 

culte.  

D’aquesta primera església es sap que la seva construcció va ser ràpida, 

ja que en menys d’un any es va tenir construïda la nau, per desprès dur a terme 

el campanari, que actualment no compte amb el remat original218. També cal 

tenir present que als inicis del segle XXI (2002) es realitzà una reforma de la 

façana molt criticada, ja que no es varen respectar la fisonomia original i es van 

modificar objectes arquitectònics de valor219.  Va ser també durant aquests anys, 

quant es va dur a terme la reforma de Ca’n Bonico i la constitució de l’hotel de 

luxe, amb l’objectiu de crear en el poble de Ses Salines un atractiu turístic 

important, relacionat amb el ja existent en la Colònia de Sant Jordi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 Vid LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959; pp. 

236-37 
219 Vid http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2008/04/25/controvertida-esglesia-vella-
ses-salines/351793.html 
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Annex 10: Material d’avaluació (2on ESO) 

Prova Final 

 

 

 

 

Quina nota et posaries?______ (Del 1 al 10) 

1. Realitza una petita explicació sobre Ca’n Bonico 

 

 

 

 

 

 

2. Enumera 5 aspectes importants que es donen a Ses Salines durant 

l’Edat Mitjana i Moderna (aspectes civils, religiosos, culturals...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom:                                                           Centre: 

Llinatges:                                                     Data: 

Curs: 
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Què canviaris de la visita? 

 

 

 

Què és el que més i el què menys t’ha agradat?  

 

 

 

Creus que hauria estat igual aprendre el mateix dins l’aula? Raona la teva 

resposta 
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Annex 11: Exposició fotogràfica de la tercera proposta (3er ESO): 

En aquest annex es realitza una exposició de fotografies per veure els 

diferents indrets marcats en el itinerari de la tercera proposta d’aquest treball final 

de Màster.  

 

Imatge 1. Benzinera. Inici i final del recorregut.220 

                                                           
220 Imatge de 
https://www.google.es/maps/place/Colonia+Sant+Jordi+Estaci%C3%B3+De+Serveis+S+L/@39
.3204707,3.0004407,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-D7Jm2Ye-
L_I%2FVST7kFQEOMI%2FAAAAAAAAABE%2FPFxfokmrVxs!2e4!3e12!6s%2F%2Flh4.google
usercontent.com%2F-D7Jm2Ye-
L_I%2FVST7kFQEOMI%2FAAAAAAAAABE%2FPFxfokmrVxs%2Fs149%2F!7i433!8i430!4m5!
1m2!2m1!1scolonia+sant+jordi,+ses+salines!3m1!1s0x0000000000000000:0x4200dc088336c1
f4!6m1!1e1?hl=ca 
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Imatge 2. Arribada a la zona costera. Fotografia pròpia 

 

Imatge 3. Es Carbó. 221 

                                                           
221 Imatge a http://apartamentsandreas.com/entorno/?lang=ca 
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Imatge 4. Es Carbó. Fotografia pròpia  

 

Imatge 5. Es Carbó amb Na Moltona. Fotografia pròpia  
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Imatge 6. Na Moltona222 amb Es Carbó i terrenys de Sa Vall 

 

Imatge 7. Costa i diferents illots. 223 

                                                           
222 Imatge a 
http://www.ajsessalines.net/libre/www.ajsessalines.net/turisme/MallorcaNatural/esp/fotos.html 
223 Imatge a https://www.google.es/maps/@39.3102756,3.0066811,15.25z?hl=ca 
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Imatge 8. Na Guardis i la costa de la Colònia de Sant Jordi224 

 

Imatge 9. Costa i terrenys de Sa Vall225 

                                                           
224 Imatge a http://www.masmar.net/esl/Gu%C3%ADas/Turismo/Baleares/Isla-de-Mallorca.-
Costa-S.-De-Palma-a-Cap-Ses-Salines/Illa-na-Guardis 
225 Imatge a https://www.superstock.com/stock-photos-images/1566-1374695 
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Imatge 10. Platja d’Es Dolç. Fotografia Pròpia 

 

Imatge 11. Passeig marítim (Carrer Gabril de la Roca). Fotografia pròpia 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

162 
 

 

Imatge 12. Vista aèria antiga del nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi226 

 

Imatge 13.  Grup de mariners traient una barca a la Colònia227 

                                                           
226 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 83 
227 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 81 
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Imatge 14. Vista aèria del port de la Colònia de Sant Jordi l’any 1966228 

 

Imatge 15. Vista de la zona portuària de la Colònia de Sant Jordi, abans del 

boom turístic229 

                                                           
228 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 78 
229 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 75 
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Imatge 16. Antic moll230 

 

Imatge 17. Antiga imatge del port231 

                                                           
230 Imatge a LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959. 
P. 90 
231 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
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Imatge 18. Cases i molí de les salines232 

 

Imatge 19. Les salines. Detall molí antic233 

                                                           
232 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
233 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
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Imatge 20. Antic nucli de la Colònia de Sant Jordi234 

 

Imatge 21. Primeres construccions a la Colònia de Sant Jordi amb les Cases de 

Sa Vall235 

                                                           
234 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
235 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
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Imatge 22. Treballadors de les salines236 

 

Imatge 23. Extracció de la sal237 

                                                           
236 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
237 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

168 
 

 

Imatge 24. Treball amb la sal238 

 

Imatge 25. Les salines. Fotografia pròpia 

                                                           
238 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
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Imatge 26. Magatzem de les salines. Fotografia pròpia 

 

Imatge 27. Les salines. Fotografia pròpia 
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Imatge 28. Les Salines, detall. Fotografia pròpia 

 

Imatge 29. Les Salines i construccions hoteleres. Fotografia pròpia 
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Imatge 30. Extensió de les salines239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 Imatge a http://lasal.cat/es/laruta 
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Annex 12: Material didàctic de l’alumne (proposta 3er d’ESO): 

En aquest annex s’exposa el dossier que es donarà a l’alumne alhora de 

realitzar la sortida didàctica destinada al tercer nivell de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

Activitat 1: A partir de l’explicació donada durant el recorregut per la costa, omple 

aquestes fitxes per realitzar un anàlisis dels diferents paisatges.  

Element Illots (Na Guardis i Na Moltona) 

Localització  

Descripció  

Context 

(Importància 

històrica o 

econòmica) 

 

Comentaris  

Imatge 

 

Imatge 1. Costa i diferents illots. 240 

 

                                                           
240 Imatge a https://www.google.es/maps/@39.3102756,3.0066811,15.25z?hl=ca 
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Element Platja d’Es Carbó 

Localització  

Descripció  

Context 

(Importància 

històrica o 

econòmica) 

 

Comentaris  

Imatge  

 

Imatge 2. Es Carbó amb Na Moltona. Fotografia pròpia 
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Element Platja d’Es Dolç 

Localització  

Descripció  

Context 

(Importància 

històrica o 

econòmica) 

 

Comentaris  

Imatge  

 

Imatge 3. Platja d’Es Dolç. Fotografia Pròpia 
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Activitat 2: El turisme va tenir una gran importància en el creixement de la Colònia 

de Sant Jordi. En les següents imatges veuràs com era aquest indret abans de 

l’evolució que va patir per aquest motiu. Realitza una redacció d’una fulla amb 

comentaris descrivint les imatges i relaciona-les amb els canvis actuals 

(constructius, econòmics, etc.).  

 

Imatge 13.  Grup de mariners traient una barca a la Colònia241 

 

Imatge 15. Vista de la zona portuària de la Colònia de Sant Jordi, abans del 

boom turístic242 

                                                           
241 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 81 
242 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 75 
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Imatge 21. Primeres construccions a la Colònia de Sant Jordi amb les Cases de 

Sa Vall243 

 

Imatge 20. Antic nucli de la Colònia de Sant Jordi244 

                                                           
243 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 
244 Imatge a http://lasal.cat/es/galerias/documental 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

177 
 

 

Imatge 29. Les Salines i construccions hoteleres. Fotografia pròpia 

Comentari (Màxim: 1,5 fulls) 
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(fulla per seguir amb el comentari de l’activitat 2) 
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Activitat 3: Una vegada explicades les Salines de la Colònia de Sant Jordi, el 

grup classe es dividirà amb quatre grups. Cadascun d’aquests grups serà elegit 

per aprofundir en un dels següents temes: 

1. Història de les salines de la Colònia de Sant Jordi 

2. Funcionament d’unes salines (L’extracció de la sal) 

3. Comerç i ús de la sal 

4. Importància a nivell mediambiental (aspectes positius i negatius) 

Per aprofundir en aquets aspectes, a l’aula podreu obtenir més informació a les 

següents pàgines web: 

- “Divulgación - Estructura de las Salinas de la bahía de Cadiz- Salinas 

tradicionales” a 

http://www.icman.csic.es/salinasdelabahia.tradicional.php  

- BALLESTEROS PELEGRÍN, Gustavo A. – FERNÁNDEZ RAMOS, Julio 

F.: “La explotación industrial de las salinas de San Pedro del Pinatar 

(Murcia); Papeles de Geografía; 2013; pp. 55-68 a 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/38464/1/explotacionindustria

ldelas.pdf  

- “Infosa, empresa salinera desde 1946” a 

http://www.infosa.com/es/corporativo/empresa#.Vaz3lTKbh81 

- Video de les salines de Murcia a 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATEC

A&serv=Mediateca&mId=1401  

- “Proceso de extracción de la sal” a 

http://diversosal.blogspot.com.es/2008/04/proceso-de-extraccion-de-la-

sal.html  

- “Las salinas de Sa Vall” a http://www.mallorcaquality.com/las-salinas-de-

sa-vall/  

- “Asociación Mallorquina de la Sal” a http://www.amasal.com/  (apareixen 

videos i explicacions) 

Amb la informació heu de realitzar una presentació digital per desprès explicar a 

la resta de companys. 

http://www.icman.csic.es/salinasdelabahia.tradicional.php
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/38464/1/explotacionindustrialdelas.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/38464/1/explotacionindustrialdelas.pdf
http://www.infosa.com/es/corporativo/empresa#.Vaz3lTKbh81
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&serv=Mediateca&mId=1401
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&serv=Mediateca&mId=1401
http://diversosal.blogspot.com.es/2008/04/proceso-de-extraccion-de-la-sal.html
http://diversosal.blogspot.com.es/2008/04/proceso-de-extraccion-de-la-sal.html
http://www.mallorcaquality.com/las-salinas-de-sa-vall/
http://www.mallorcaquality.com/las-salinas-de-sa-vall/
http://www.amasal.com/
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Annex 13: Material didàctic d’atenció a la diversitat (proposta 3er d’ESO): 

En aquest annex es veuen algunes possibles activitats de reforç i 

ampliació per a la sortida didàctica destinada al primer nivell de l’Educació 

Secundària Obligatòria.  

Activitat 1 (reforç): Relaciona les següents imatges amb els mots: 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

_____________________ 

Na Moltona – Port antic – Tturisme de sol i platja – Na 

Guardis – Activitat pesquera antiga - Es carbó – Extracció de 

la sal – Les salines   
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___________________ 

 

__________________ 

 

_____________________ 
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___________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 
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Activitat 2 (Ampliació): Visita la següent pàgina web (“Asociación Mallorquina 

de la Sal”) i realitza una redacció sobre totes les salines actuals de la Illa de 

Mallorca (Es Trec i La Colònia de Sant Jordi).  

- “Asociación Mallorquina de la Sal” a http://www.amasal.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amasal.com/
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Annex 14: Material pel professor (proposta 3er d’ESO): 

Costa de la Colònia: 

La Colònia de Sant Jordi és un poble que pertany al municipi de Ses 

Salines, i que es caracteritza per el paisatge canviant, ja que dins els seus 

terrenys es poden trobar zones totalment verges (Es Carbó, Es Caragol, etc.) i 

zones explotades a nivell turístic (nucli urbà del poble). 

Pel que fa referència a la costa aquesta es caracteritza per ser rocosa i 

baixa (malgrat que també hi trobem penya-segats amb coves i altres accidents 

geològics i geogràfics), mesclant petites cales i grans arenals. Per tant, podem 

dir que el terreny és bastant irregular, amb la constant presència de sortides i 

endinsades del terreny.  

Cal destacar les zones verges que, en molts de casos, estan protegides a 

nivell europeu per la quantitat d’espècies de flora i fauna que viuen en aquests 

paisatges. Les tortugues de terra, les aus marines o els endemismes vegetals 

són alguns exemples que es poden trobar. També, algunes zones de la mar són 

considerades reserves i serveixen per realitzar l’activitat del busseig degut a que 

l’aigua, normalment, està cristal·lina. El fet de que l’orografia creí una zona 

bastant tancada, provoca que no hi hagi grans corrents. 

Però no només es troben platges, sinó que també es poden observar 

zones de garriga (Sa Vall) i contemplar els espais de les salines, conjuntament 

amb el port. 

Platja d’Es Dolç: 

 Platja que es situa a la vora del port i que a l’estiu sol estan bastant 

concorreguda. És una platja d’arena i pedres que es caracteritza per la visita 

constant de turistes i veïnats, ja que l’accés és fàcil al només haver de caminar 

un pocs metres. 

Platja d’Es Carbó 
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La platja d’Es Carbó presenta un paisatge verge formant un gran arenal de terra 

fina i blanca, malgrat que en moltes ocasions hi ha grans acumulacions d’algues. 

Normalment les seves aigües estan tranquil·les i cristal·lines.  

El seu accés fa que normalment no hi hagi grans aglomeracions de gent, 

ja que per arribar-hi s’ha de realitzar una petita excursió a peu (es pot arribar en 

cotxe per dins la finca de Sa Vall, però només tenen entrada els residents de Ses 

Salines).  

Cal destacar la visualització del illots de Na Guardis i Na Moltona, així com 

de Cabrera; i també, el seu paisatge dunar. 

Visualització cabrera 

Illots 

 A aquesta costa són freqüents els petits illots, sent els més rellevants Na 

Moltona i Na Guardis. D’aquest darrer destaquen les restes arqueològiques 

púniques possiblement relacionades amb la importància del comerç en aquesta 

zona en l’antiguitat, ja que es podrien relacionar amb la incipient explotació 

salinera.  

Sa Vall 

Sobre aquesta possessió245 cal mencionar la seva gran importància històrica 

i geogràfica, ja que gaudeix d’importants recursos primaris, com són el cultiu, el 

ramat, la pedra viva o estanys, conjuntament amb les seves platges que sí que 

són visitables bordejant la costa de la Colònia de Sant Jordi a peu.  

Les salines246 

 Les salines de la colònia de Sant Jordi (també anomenades Salines de Sa 

Vall o Salines de Santanyí) són, fins a les hores, les més antigues documentades 

en les Balears, ja que la seves activitats més primerenques daten del segle IV 

a.C.  

                                                           
245 Vid SEGURA, Miquel: “S’avall, reina i senyora”; Possessions de Mallorca, volum 1; 1985.pp.  
26-31 
246 Informació de “Asociación Mallorquina de la Sal” a http://www.amasal.com/ 
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El seu origen d’extracció es relaciona amb el començament de les 

relacions púniques amb la illa de Mallorca, de les quals tenim constància a 

jaciments com el de Na Guardis o el d’Es Trenc.  

D’altre banda, cal afegir, que no es duria a terme una gran extracció a 

nivell econòmic fins a l’època romana, ja que és en aquest període quant es 

realitzen grans reformes arquitectòniques que potencien l’activitat. Desprès del 

segle IV d.C. aquestes foren abandonades, possiblement per la pèrdua 

d’importància a nivell administratiu d’aquest territori (es tenen molt poques dades 

de l’època islàmica en el municipi de Ses Salines); però amb la conquesta de 

Jaume I tornaren a ser explotades a partir del repartiment entre els nobles (foren 

propietat d’Arnau de Cruïlles, Pere de Torrella i acabaren en mans de la família 

dels Dezcallar247 a la qual segueixen pertanyent a l’actualitat).  

Com explica AMASAL, a Mallorca existien les salines de Sant Jordi 

(Palma),de les Fontanelles (Can Pastilla), Es Salobrar (Calvià) i les salines de 

s’Illot (Muro), però actualment les úniques que segueixen en funcionament són 

les d’Es Trenc (les més important de Mallorca) i les de la Colònia de Sant Jordi.  

Tal volta, un aspecte important a ressaltar per a explicar el seguiment del 

funcionament de les salines en sud-est de la illa pot ser la climatologia, amb un 

clima semiàrid i baixos nivell de precipitació que pot facilitar el procés d’extracció 

de la sal.  

Per una altre banda, el seu funcionament es basa en aconseguir 

l’evaporació de l’aigua de la mar (amb el vent i la calor) a partir de recintes de 

petita fondària que es comuniquen entre si. Les parts més importants on es 

produeix aquest procés són: l’”ester” on s’emmagatzema l’aigua a partir de 

comportes que deixen que s’omplin tots aquests recintes. En aquest moment 

l’aigua passa per les diferents zones d’evaporació a partir de canals estrets que 

fan circular el líquid lentament. Finalment, el procés acaba a la zona de 

cristal·lització on es va acumulant la sal una vegada extreta248.  

                                                           
247 Família tractada en la segona proposta d’aquest treball. 
248 Informació a “Divulgación - Estructura de las Salinas de la bahía de Cadiz- Salinas 
tradicionales” a http://www.icman.csic.es/salinasdelabahia.tradicional.php 
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Finalment, cal tenir en compte l’impacte mediambiental que provoquen les 

salines de Mallorca, com per exemple en el sistema dunar d’Es trenc de gran 

valor ecològic i amb una especial protecció per la quantitat d’habitats i espècies 

que contempla. També s’ha de ressaltar els usos de la sal, ja que aquest 

producte no només es troba a l’alimentació (el sodi és important per a la salud), 

sinó que també té importants aplicacions industrials (descalcificació, cloro per a 

neteja d’aigües, detergents, productes de neteja, químics, formació de 

ceràmiques, etc,) 

El turisme 

Aquest apartat no serà desenvolupat degut a que des del meu punt de 

vista el professor tindrà ja assolits tots els continguts necessaris sobre el tema 

del turisme per poder fer una bona explicació als alumnes. A més, a l’annex 11 

compta amb material fotogràfic suficient per poder relacionar l’evolució del poble 

de la Colònia de Sant Jordi amb el sector de serveis. 
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Annex 15: Material d’avaluació (3er ESO) 

Prova Final 

 

 

 

 

Quina nota et posaries? ______ (Del 1 al 10) 

 

Quina nota posaries als teus companys del treball? (Del 1 al 10) 

[Pensa en cóm han treballat cadascun d’ells, quines responsabilitats han agafat, si han tingut 

constància per a que el treball es realitzés, si s’han esforçat] 

- Company 1: 

- Company 2: 

- Company 3: 

- Company 4: 

- Company 5: 

 

Quins són els principals problemes que han sorgit quant realitzaves el 

treball amb grup? Raona la teva resposta (Pensa en si els materials i els temps eren 

suficients, si heu entès els coneixements, si les relacions amb els teus companys han estat 

positives, si hauries aprés el mateix realitzant la feina de manera individual)  

 

 

 

 

 

Nom:                                                           Centre: 

Llinatges:                                                     Data: 

Curs: 
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Enumera 10 idees bàsiques que has après en aquesta sortida didàctica. 

Pensa que hem parlat de temes com el relleu, el turisme, el sector de 

serveix i les salines 

1. __________________________________________________________ 

 

 

2. __________________________________________________________ 

 

 

3. __________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________ 

 

 

5. __________________________________________________________ 

 

 

6. __________________________________________________________ 

 

 

7. __________________________________________________________ 

 

 

8. __________________________________________________________ 

 

 

9. __________________________________________________________ 

 

 

10. __________________________________________________________ 
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Què canviaris de la visita? 

 

 

 

Què és el que més i el què menys t’ha agradat?  

 

 

 

Creus que hauria estat igual aprendre el mateix dins l’aula? Raona la teva 

resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

191 
 

Annex 16: Exposició fotogràfica de la quarta proposta (4rt ESO): 

En aquest annex es realitza una exposició de fotografies per veure els 

diferents indrets marcats en el itinerari de la tercera proposta d’aquest treball final 

de Màster.  

 

Imatge 1. Plaça Major de Ses Salines249 

 

Imatge 2. Ajuntament de Ses Salines. Fotografia Pròpia 

                                                           
249  Imatge extreta de https://ca.wikipedia.org/wiki/Ses_Salines 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

192 
 

 

Imatge 3. Detall Ajuntament de Ses Salines. Fotografia Pròpia 

 

Imatge 4. Ajuntament. Entrada principal. Fotografia Pròpia 
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Imatge 5. Ajuntament. Primera Planta. Fotografia pròpia 

 

Imatge 6. Ajuntament. Detall primera planta. Fotografia Pròpia 
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Imatge 7. Ajuntament. Recepció. Fotografia pròpia 

 

Imatge 8. Ajuntament. Sala de Plens. Fotografia pròpia 
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Imatge 9. Ajuntament. Sala de plens. Bancs per els oïdors. Fotografia pròpia 

 

Imatge 10. Exterior de l’església nova. Fotografia pròpia 
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Imatge 11. Nau interior de l’església de Sant Bartomeu250 

 

Imatge 11. Altar. Església nova251 

                                                           
250 Imatge a SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.75 
251 Imatge a SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.78 
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Imatge 12. Construcció del campanar als anus cinquanta. Església nova252 

 

Imatge 13. Antiga imatge de l’església nova253 

                                                           
252  Imatge a SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.83 
253 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 74 
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Imatge 14. Campanar. Església vella. Vistes des de Ca’n Bonico. Fotografia 

pròpia 

 

Imatge 15. Campanar. Església vella. Vistes des de Ca’n Bonico. Fotografia 

pròpia 
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Imatge 16. Escoles velles. Fotografia pròpia 

 

Imatge 17. Escoles velles. Fotografia pròpia 
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Imatge 18. Placa inauguració. Escoles velles. Fotografia pròpia 

 

Imatge 19. Escoles velles. Fotografia pròpia 
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Imatge 20. Escoles velles. Fotografia pròpia 

 

Imatge 21. Sala interior (Treball de dibuix arqueològic). Escoles velles. 

Fotografia pròpia 
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Imatge 22. Sala interior (Treball de dibuix arqueològic). Escoles velles. 

Fotografia pròpia 

 

Imatge 23. Part posterior de les escoles velles quant tot era vegetació254 

                                                           
254 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 73 
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Imatge 24. Obres de les escoles velles255 

 

Imatge 25. Tren amb passatgers. Ses Salines256 

 

 

 

                                                           
255 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 73 
256 Imatge a BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 79 
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Annex 17: Material didàctic de l’alumne (proposta 4rt d’ESO): 

En aquest annex s’exposa el dossier que es donarà a l’alumne alhora de 

realitzar la sortida didàctica destinada al darrer nivell de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

Activitat 1: La importància de les eleccions municipals  

Llegeix atentament la següent notícia i estudia les gràfiques que 

apareixen. Realitza un comentari dels documents a partir de respostes raonades 

a les següents preguntes: 

1. Resumeix i contextualitza la notícia 

2. Analitza les gràfiques amb els resultats electorals 

3. Cerca a la plana web de l’Ajuntament de Ses Salines quins 

membres formen la Comissió de Govern actual i a que es dediquen 

cadascun. Enumera així l’organització típica d’un ajuntament 

municipal (alcaldia, regidors, etc.) 

4. Enumera algunes de les funcions principals d’un ajuntament 

municipal.  
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“Ses Salines: només tres partits es 

diputaran la batlia sense cap favorit 

clar257 

El Partit Popular i Convergència per les Illes han governat en coalició 

els darrers quatre anys 

MARTÍ PICORELLI Ses Salines ACTUALITZADA EL 20/05/2015 20:56 

  3  

  

0   Governar ses Salines ha estat una bassa d'oli aquesta legislatura, comparat 

amb les anteriors, en les quals s'han succeït denúncies a batles, dimissions i 
pactes de difícil equilibri.  

El 2011 es van presentar cinc partits als comicis i tots cinc van aconseguir 

almanco un regidor. Al Consistori saliner és relativament fàcil tenir 

representació; fa quatre anys, amb 230 vots, n'hi va haver prou per treure un 

regidor. A les eleccions del 24 de maig el panorama és bastant diferent; només 

tres partits presenten candidatura i, a priori, sense que cap d'elles tingui clar 

avantatge sobre les altres. 

Fa quatre anys la llista més votada va ser la del Partit Popular, però no va 

obtenir un percentatge de vots tan gran com en altres municipis del Migjorn de 

Mallorca, com Campos i Santanyí. El PP saliner va aconseguir un 34,8% dels 

vots, que li suposaren 5 regidors, i per governar en solitari se'n necessiten 

mínim 7. Maria Bonet torna a encapçalar la candidatura popular; és qui, a més, 

ha estat la batlessa els darrers tres anys. L'acord per governar a ses Salines va 

ser dels primers que es va signar el 2011 a Mallorca, entre PP i Convergència 

per les Illes. El partit hereu d'Unió Mallorquina va assumir la vara el primer any 

de la legislatura, que va quedar en mans de Bartomeu Lladonet. 

CxI va sumar el 22,20% dels vots, cosa que va suposar 3 regidors. 

Pràcticament idèntic resultat va treure la coalició d'esquerres formada per 

                                                           
257 http://www.arabalears.cat/premium/Ses-Salines-partits-diputaran-favorit_0_1360664217.html 

http://www.arabalears.cat/premium/Ses-Salines-partits-diputaran-favorit_0_1360664217.html#a_comments
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PSIB-PSOE, PSM i Progressistes de ses Salines i la Colònia de Sant Jordi. A 

més, NIL i Sud Unificat també obtingueren un resultat semblant: 10% de vots i 

un regidor. 

Però per a aquest diumenge no es presenta cap d'aquestes formacions. Els 

partits d'esquerres i alguns membres de les candidatures independents han 

creat Endavant per des Salines i la Colònia de Sant Jordi, candidatura formada 

pel PSOE, MÉS i Independents. Bernat Roig en serà el cap de llista. 

El tercer partit que es presenta és el Pi, que ha heretat part de l’estructura 

política de CxI. Tomeu Salvà encapçala la candidatura a unes eleccions que 

sembla de les més obertes dels municipis del Migjorn. El Pi ha sumat a la seva 

candidatura a membres de Sud Unificat i NIL, que la legislatura passada va 

aconseguir representació, i que podrien donar més representativitat al partit de 

Font, Pastor i Melià.” 
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Imatge 1. Eleccions municipal 2015258 

                                                           
258 http://elecciones.laopinion.es/resultats-eleccions/municipals/illes-balears/illes-balears/ses-

salines.html 

http://elecciones.laopinion.es/resultats-eleccions/municipals/illes-balears/illes-balears/ses-salines.html
http://elecciones.laopinion.es/resultats-eleccions/municipals/illes-balears/illes-balears/ses-salines.html
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Imatge 2. Eleccions municipals 2011259 

 

 

                                                           
259 http://elecciones.laopinion.es/resultats-eleccions/municipals/illes-balears/illes-balears/ses-
salines.html 
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Activitat 2: Simulació de la resolució d’un problema a l’Ajuntament 

 A partir de grups de 4 o cinc persones s’ha d’intentar donar solucions al 

següent problema: 

 Als ciutadans saliners li ha arribat la notícia de la proposta d’una 

construcció hotelera de gran envergadura a la zona de la Colònia de Sant Jordi 

que es basa en la creació d’un ressort que oferta el conegut “tot inclòs” a un 

públic jove que no cerca  un turisme cultural, sinó venir a divertir-se a la illa. Els 

ciutadans del municipi, contraris a aquesta proposta han de dur a terme les 

següents peticions: 

a. Parlar amb el regidor a qui li correspon aquest tema (turisme) e intentar 

convèncer-lo dels aspectes negatius de la proposta. 

b. El regidor presenta una nova proposta per enderrocar el projecte hoteler. 

c. La proposta es presenta a la comissió de govern per veure si accepten o 

no la petició ciutadana 

d. Una vegada acceptada, aquesta proposta es porta a la reunió del Ple i 

entre tots els membres voten la seva acceptació o no. En aquest moment 

es quant es debaten les avantatges i els inconvenients de dur a terme el 

projecte (més turisme a la zona, pèrdua de qualitat, pèrdua de negocis 

locals per a la penetració del “tot inclòs”...) 
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Activitat 3: L’església nova 

Completa les següents fitxes descrivint els elements més importants d’aquest 

edifici religiós: 

Element Façana exterior 

Imatge 

 

Imatge 3. Exterior de l’església nova. Fotografia pròpia 

Descripció  
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Element Altar 

Imatge 

 

Imatge 4. Altar. Església nova260 

Descripció  

 

 

 

                                                           
260 Imatge a SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.78 
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Element Nau 

Imatge 

 

Imatge 5. Nau interior de l’església de Sant Bartomeu261 

Descripció  

 

 

 

                                                           
261 Imatge a SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.75 
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Element Campanar 

Imatge 

 

Imatge 15. Campanar. Església vella. Vistes des de Ca’n 

Bonico. Fotografia pròpia 

Descripció  
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Annex 18: Material didàctic d’atenció a la diversitat (proposta 4rt d’ESO): 

En aquest annex es veuen algunes possibles activitats de reforç i 

ampliació per a la sortida didàctica destinada al primer nivell de l’Educació 

Secundària Obligatòria.  

Activitat 1 (reforç) 

Relaciona les següents peticions amb les àrees corresponents d’un 

Ajuntament municipal 

 

Àrea Petició 

Festes, oci i temps lliure 
Creació de guies turístiques per oferir als clients 

dels hotels del municipi 

Manteniment serveis públic 
Sopar a la fresca durant la setmana de les festes 

de Sant Bartomeu 

Turisme 

Creació d’una exposició amb restes 

arqueològiques importants dels diferents jaciments 

del municipi 

Mercats i comerç Sol·licitud per col·locar una paradeta a la fira 

Joventut Canvi d’una bombeta fusa a un carrer 

Cultura i patrimoni Creació d’una associació de joves (Clup d’esplai) 
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Activitat 2 (ampliació): Per  aprofundir més sobre el procés de segregació de 

Ses Salines de Santanyí, realitza una lectura profunda d’aquest document i 

redacta una síntesi de la documentació necessària que es menciona en el text. 

 

Instancia dirigida por los vecinos de Ses Salines al alcalde de 

Santanyi solicitando la segregación de la zona de Ses Salines 

para convertirse en un municipio independiente. 

“Magnífico Sr.: D. Bartolomé Vidal Oliver, D. Jerónimo Bonet Bonet, 

Dª Francisca Rigo Vidal, D. Jacinto Mascaró Ballester, D. Blas Bonet 

Garcias, D.  Bartolomé Garcias Garcias, D. Andrés Bonet Suñer y D. 

Antonio Burguera Verdera, componentes de la Comisión designada 

en Poder Notarial por el vecindario de la Parroquia de San Bartolomé 

y llamada Las Salines, provistos de sus respectivas cédulas 

personales que exhiben, vecinos y electores del mismo lugar de Ses 

Salines, en nombre propio y como mandatarios especiales de sus 

convecinos y electores del mismo lugar, ante el Magnífico 

Ayuntamiento de Santanyi acuden y con el mayor respeto y en los 

conceptos indicados exponen y solicitan por la presente instancia: 

Que en el término municipal de Santanyi existe un territorio y 

población que con el nombre de Ses Salines constituye una Parroquia 

que forma parte como sufragánea del término municipal de Santanyi. 

Que es aspiración de la inmensa mayoría de los vecinos de la 

Parroquia de Ses Salines el constituir Municipio aparte del de 

Santanyi, cuya aspiración viene mostrándose en todos los actos de 

vida de relación municipal entre el vecindario de Santanyi y Ses 

Salines. 

Que esta aspiración ha encontrado al fin esperanza cierta de ser 

lograda en el contenido del vigente Estatuto Municipal y en el 

Reglamento sobre Población y Término Municipales de 2 de julio 

último en cuyas disposiciones sustantivas y adjetivas se reconoce el 
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derecho y señala el procedimiento a seguir para lograr el referido 

propósito. 

Que en tal objeto, los infrascritos en el concepto indicado que usan, 

formulan la presente solicitud de segregación del término municipal 

de Santanyi del que constituye la Parroquia Ses Salines y creación de 

uno nuevo. Ajustándose y ateniéndose en todo a lo prevenido y 

exigido en el párrafo segundo del artículo 16 del indicado Reglamento, 

acompañando el croquis general del término municipal de Santanyi en 

el que con la línea señalada por las letras A, se indica la divisoria del 

término municipal que es la que hoy constituye su parroquial, esto 

según la aspiración de los solicitantes, pero que que será ello no 

obstante la que de común acuerdo una Comisión mixta de ambos 

términos señalen dicho precepto. Va acompañada además de los 

documentos relacionados. 

Primero: avance de los gastos e ingresos del Municipio nuevo, del cual 

resulta como es de ver en el mismo la seguridad absoluta de que el 

nuevo Ayuntamiento no carecerá de los medios necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. 

El presupuesto y el Inventario de Bienes del Municipio de Santanyi 

después de la segregación según los antecedentes que obran en las 

oficinas del Ayuntamiento a que se dirige esta instancia aseguran 

también que en el Municipio antiguo ha de continuar disponiendo de 

los medios sobrados para el cumplimientos de sus fines propios. 

Segundo: Se acompaña un proyecto de división de bienes 

aprovechamientos usos públicos y créditos existentes entre el 

Ayuntamiento de Santanyi y Ses Salines y avance de la estipulación 

que haya de pactarse entre ambas partes respecto a resolver 

intereses que no estén bien delimitados 

Tercero: se acompaña una certificación librada por el Secretario 

Municipal de este Magnífico Ayuntamiento en el que constan los 
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bienes, aprovechamientos y derechos comunales correspondientes al 

Municipio, no haciéndolo de los que pertenecen exclusivamente a la 

porciones que se intenta segregar por no tenerlos. 

Cuarto: Que los infrascritos designan para formar parte de la Comisión 

encargada de constituir el nuevo municipio a los individuos que 

constituyan en el momento oportuno la representación del vecindario.  

Quinto: Se acompaña también certificación expedida por el Secretario 

Municipal y visada por el Sr. Alcalde del número de vecinos y 

habitantes del término municipal y de la porción que se intenta 

segregar. 

Sexto: se acompaña la certificación expedida por el Secretario del 

Censo Electoral el que consta el número de Electores del Municipio y 

de la porción que se intenta segregar. 

Séptimo: igualmente acompañamos la copia del Acta Notarial en el 

que consta que la mayoría de los vecinos de la parroquia de Ses 

Salines solicitan la segregación de su territorio del Municipio de 

Santanyi y su constitución en Municipio. 

Octavo: Que los infrascritos en la representación que actúan solicitan 

ue al nuevo municipio se le dé el nombre de Ses Salines. 

Estiman los infrascritos que la presente solicitud formulada por la 

mayoría de los vecinos y electores del territorios que se trata de 

segregar y constituir en municipio nuevo, cumple todos los requisitos 

que el Estatuto Municipal y el reglamento referido exigen para la 

segregación y constitución a que se aspira y que cuantos extremos 

exigen las disposiciones vigentes para el logro de tal aspiración 

quedan justificadas con los documentos que se acompañan y con 

base a todo ello. 

Al Magnífico Ayuntamiento de Santanyi que habiendo per presenta la 

presenta instancia, con el plano, certificados y proyectos que la 

acompañan, se sirva acoger la aspiración que se formula y convocar 
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en el plazo que señala el artículo 16 del repetido Reglamento, a sesión 

extraordinaria según ordena el artículo 17 del propio Reglamento, 

acordarla segregación del territorio la Parroquia de Ses Salines y 

constitución de un nuevo Municipio con el nombre de Ses Salines y 

será Justicia. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Ses Salines día 1 de abril de 1925 

La Comisión.”262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
262 BURGUERA, J.: Seixanta anys de vida municipal. Ses Salines; 1985; pp. 9-10 
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Annex 19: Material pel professor (proposta 4rt d’ESO): 

La història contemporània de Ses Salines, alguns trets a destacar: 

Com hem vist, Ses Salines durant molt de temps serà una simple Alqueria, 

on els seus habitants es dedicaven a conrear i treballar les terres dels senyors. 

Però, com explica Lladó i Ferragut263, a finals del segle XIX, concretament a l’any 

1886 un noble es va proposar posar en venta molts dels seus territoris, que foren 

comprats per habitants de Ses Salines, fet que afavorir l’augment de propietaris 

que destinaren moltes de les terres al cultiu creant una certa prosperitat. 

Aquesta prosperitat va anar lligada a l’augment de població, ja que segons 

les dades de Lladó i Ferragut264 a l’any 1785 només hi havia uns 150 habitants, 

però al 1840 els cens ja enumerava a 290 i el 1858, es va duplicar a 621 

habitants. Així, a l’any 1860 ja tenia 800 habitants que anaren augmentant fins 

arribar a uns 5300 habitants (aprox.) en l’actualitat. 

Aquest augment de la població va anar lligat a la provisió d’una nova 

església degut a la petita cavitat del primer oratori (situat a la Plaça Sant 

Bartomeu, del qual s’ha parlat a la segona proposta d’aquest treball). Així, l’any 

1864 s’inicien els tràmits per a la construcció d’aquest nou edifici de culte que 

estigué en construcció de l’any 1876 a l’any 1916265, quedant sense finalitzar el 

campanar fins l’any 1955 (any en que es donà la vendició).  

Un altre dels aspecte a tenir en compte per la proliferació del poble (que 

fins a l’any 1925 no es convertirà en municipi) fou l’arribada del ferrocarril l’any 

1917, a partir de la línia Palma – Santanyí. Aquesta millora material es pot veure 

reflectida a la següents notícia de “La Almudaina”266: 

“De todos los pueblos que figuran en la línea es sin duda 

alguna Las Salinas el que experimenta mayor mejora; por el motiva 

de no haber tenido hasta ahora, ningún servicio de transporte, lo que 

ocasionaba enormes incomodidades. Las Salinas debido a su 

                                                           
263 LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959. P. 45-46 
264 LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959. P. 47 
265 El marès utilitzat per la construcció for el típic marès de Santanyí.  
266 LLADÓ Y FERRAGUT, J.: Noticias históricas de Ses Salines y su Comarca; 1959. P. 55 
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incomunicación, es de muchos desconocido, lo que nos ha movido 

a publicar algunos datos referentes a esta aldea, que como aldea es 

muy grande, pues cuenta con más de 1500habitantes.su producción 

es importante en algunos artículos como cereales, almendras, 

ganado y otras de menor importancia, además de la sal que se 

recoge de sus grandes estanques y que puesta en numerosos 

montones constituye un lugar digno de ser visitado. Dicho artículo 

será el de mayor exportación para el ferrocarril de este pueblo. La 

producción en Las Salinas experimenta un notable aumento. Desde 

hace pocos años la construcción de molinos es asombrosa; 

actualmente asciende a un centenar los huertos existentes, debido 

a lo cual, la producción de patatas es verdaderamente notable. Los 

habitantes delas Salinas son de carácter recto y trabajador y muy 

amantes de toda mejora, por lo que la inauguración del ferrocarril 

augura para este pueblo un risueño porvenir”  

Amb aquest fragment queda ben reflectida la situació de Ses Salines a 

principi del segle XX, ja que es mostren molts elements culturals i econòmics que 

es poden relacionar per comprendre la seva evolució.  

Per una altre banda, cal mencionar que un dels elements que també va 

afavorir el desenvolupament del poble va ser la creació d’una societat 

cooperativa anomenada “El Sindicat catòlic de Ses Salines” l’any 1919. L’objectiu 

d’aquesta agrupació era la millora social i del treballs agrícoles del territori.  

Seguint amb aquest procés de millores, cal mencionar que una vegada duta 

a terme la segregació de Santanyí, es potenciaren algunes activitats industrials 

a destacar, com per exemple la creació d’una fàbrica de farines l’any 1926 o la 

central elèctrica que afavorir l’enllumenat públic; conjuntament amb una fàbrica 

gel (1931).  

Un altre tema a tenir en compte per explicar els fets contemporanis més 

rellevants de Ses Salines és la seva pròpia creació com a municipi. Aquest fet, 

iniciat a l’any 1925 i acabat el setembre de l’any posterior, va provocar la creació 
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d’un Ajuntament i una delimitació dels territoris que pertanyien al terme separant-

se totalment de Santanyí.  

Finalment, les escoles velles, situades a la Plaça España de Ses Salines, 

són un altre punt de referència de tot aquest moment de millora. Aquestes foren 

acabades l’any 1932 (com moltes de les escoles que es dugueren a terme en 

temps republicans) i foren utilitzades fins la inauguració, l’any 1976, del nou 

centre d’EGB al carrer de la Pau (actualment CEIP).  

Alguns aspectes a destacar de l’ajuntament267: 

Dins les funcions principals de cada ajuntament municipal podem tenir en 

compte la de planificar l’urbanisme (mantenir els existents i establir els límits), 

dur a terme un cens, mantenir  i cuidar els edificis i serveis públics a partir de la 

nominació d’empleats que duguin a terme aquestes tasques, i el cobrament 

d’impostos. 

Actualment  la comissió de Govern de Ses Salines esta formada per 8 

membres que s’organitzen les feines dels diferents aspectes a tractar. El batle 

és Bernat Roig, cap de llista de la nova candidatura “Endavant per des Salines i 

la Colònia de Sant Jordi”, formada pel PSOE, MÉS i Independents.  

 Durant la visita a aquest ajuntament, guiada per un treballador del mateix, 

es visitarà l’arxiu on es troben tots els documents històrics i administratius del 

municipi; el magatzem i la sala de plens (de gran importància per entendre el 

funcionament i la presa de decisions d’aquest organisme). 

Alguns aspectes a destacar de l’església nova268: 

 El projecte de la nova església fou duta terme per Pere Alcàntara Penya 

amb ordre neoclàssic. L’interior es caracteritza per una nau amb capelles a cada 

costat i un retaule frontal; mentre que a l’exterior es situa l’estàtua de Sant 

Bartomeu, patró del poble. Tota aquesta construcció es realitzada amb la pedra 

                                                           
267 En aquest apartat es podria parlar del funcionament de l’Ajuntament municipal, però es 
suposa que el professor d’ESO que realitzi la sortida ja té assolits tots aquets continguts. 
268 Informació de SEGUÍ MÁS, Gabriel: Jusana. Entre el mar i la garriga; 2009,  pp.71-84 
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de Santanyí que acoloreix el recinte d’un color daurat. Aprofitant l’espai del 

temple es va realitzar la rectoria, conjuntament amb un jardins. 

 Com ja s’ha anunciat anteriorment, a mesura que passaven els anys 

l’església va anar patint reformes, una de les quals fou la finalització del 

campanar, però també es construïren els escalons principals per entrar a l’edifici 

(1972); i el batiport (complement per evitat l’entrada de renous del carrer). Altres 

elements a destacar són l’altar (1963), el sagrari i el baptisteri. 

Alguns aspectes de les escoles velles:  

Cal afegir sobre aquestes que actualment segueixen emprant-se com a 

sales complementaris per a realitzar diferents actes. Es solen llogar de manera 

gratuïta per les diferents associacions o grups del poble per a realitzar activitats 

de tot tipus, des de celebracions d’aniversaris a pràctiques de la banda de 

Música. També dins aquestes estructures es troba l’actual biblioteca del poble.  
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Annex 20: Material per millorar la proposta (4rt ESO) 

Prova Final 

 

 

 

 

 

Què canviaris de la visita? 

 

 

 

Què és el que més i el què menys t’ha agradat?  

 

 

 

Creus que hauria estat igual aprendre el mateix dins l’aula? Raona la teva 

resposta 

 

 

 

 

 

 

 

Nom:                                                           Centre: 

Llinatges:                                                     Data: 

Curs: 
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Annex 21. Competències 

Primera proposta (1er ESO) 

En aquest apartat s’exposa com es posaran en pràctica les competències 

bàsiques, és a dir, a partir de quines activitats es poden assolir aquestes 

competències.  

En primer lloc, la competència en comunicació lingüística es veu reflectida 

a totes les activitats de desenvolupament i consolidació de la proposta, ja que en 

aquesta sortida l’oralitat i la participació entre els alumnes i entre aquests i el 

professor són contínues. També es troba aquesta competència a les simples 

preguntes, els comentaris escrita que han de realitzar els alumnes i les 

exposicions que es duran a terme a partir del treball cooperatiu. 

En segon lloc, la competència matemàtica és la que s’aplica en menor 

mesura, però es podria veure reflectida en les explicacions al parlar de les 

cronologies i els períodes de temps que comprenen aquestes etapes històriques 

o en el croquis a escala del jaciment arqueològic d’Els Antigors. 

En tercer lloc, la competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic té  relació directa amb les Ciències Socials, per tant totes les activitat tenen 

l’objectiu principal de l’adquisició de coneixement. En quant a la interacció amb 

el món físic, a tota la sortida l’alumne entra en relació directa amb tots els 

elements que veu. 

En quart lloc, la competència en el tractament de la informació i la 

competència digital també es present a quasi tota la sortida. Per una banda la 

informació arriba des de la visualització directa de tots els elements visitats i les 

explicacions donades pel professor. Mentre que la competència digital es pot 

veure aplicada a la realització de les fotografies a Els Antigors i la realització de 

la presentació per exposar a l’aula com a activitat de consolidació i avaluació.  

Per una altre banda, la competència social i ciutadana es troba aplicada 

en veure la transcendència de la romanització a la pervivència del seu llegat a 

les Illes Balears i a la societat actual a partir de les explicacions que el professor 

doni.  
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En sisè lloc, la competència cultural i artística també està molt present 

dins tota la sortida didàctica ja que les aturades es realitzen a punts patrimonials 

importants per entendre la importància d’aquest pera la comprensió del passat, i 

de la rellevància que té la seva conservació en l’actualitat.  

La competència per aprendre a aprendre s’aplica a partir de la interacció 

entre els alumnes i el professor a les explicacions i en les activitats de 

consolidació destinades al treball cooperatiu, on són els propis alumnes els que 

construeixen els comentaris sobre el que han visitat. 

Finalment, la competència bàsica d’autonomia i iniciativa personal es pot 

observar a partir de les participacions dels alumnes i la motivació que ha de 

provocar el realitzar activitats fora de l’aula.  

Segona proposta (2on ESO) 

En aquest apartat s’exposa  de manera breu com es posaran en pràctica 

les competències bàsiques, és a dir, a partir de quines activitats es poden assolir 

aquestes competències. Al seguir la mateixa metodologia que a la primera 

proposta, es un absurd tornar a descriure totes les competències i les activitats 

de desenvolupament i consolidació amb les quals es posen en pràctica269. 

Així, simplement es donen alguns canvis en la competència matemàtica, 

que en aquest cas només es veu reflectida en les explicacions al parlar de les 

cronologies. També en la competència digital, ja que en aquest cas no s’utilitzen 

les TIC. 

Tercera proposta (3er ESO) 

En aquest apartat s’exposa  de manera breu com es posaran en pràctica 

les competències bàsiques, és a dir, a partir de quines activitats es poden assolir 

aquestes competències. Al seguir la mateixa metodologia que a la primera 

proposta, es un absurd tornar a descriure totes les competències i les activitats 

de desenvolupament i consolidació amb les quals es posen en pràctica270. 

                                                           
269 Retornar a l’apartat “Primera Proposta (1er ESO) d’aquest annex  
270 Retornar a l’apartat “Primera Proposta (1er ESO) d’aquest annex 



Noelia Munar Cruz 
Treball de Final de Màster 

Màster de Formació al Professorat (Curs 2014-2015) 

226 
 

Però, cal mencionar alguns canvis com per exemple en la competència 

matemàtica, ja que en aquesta ocasió no es posarà en pràctica. També cal 

mencionar que la competència digital en aquest cas s’emprarà per cercar 

informació sobre les salines i el seu funcionament amb els ordenadors dins l’aula 

per a presentar més tard el treball a la resta del grup.  També la competència 

digital serà present a l’activitat d’ampliació. 

Quarta proposta (4rt ESO) 

En aquest apartat s’exposa  de manera breu com es posaran en pràctica 

les competències bàsiques, és a dir, a partir de quines activitats es poden assolir 

aquestes competències. Al seguir la mateixa metodologia que a la primera 

proposta, es un absurd tornar a descriure totes les competències i les activitats 

de desenvolupament i consolidació amb les quals es posen en pràctica271. 

Però, cal mencionar alguns canvis com per exemple en la competència 

matemàtica, ja que en aquesta proposta es podria relacionar amb les 

cronologies, però també amb l’anàlisi de les gràfiques amb els resultats 

electorals municipals de l’any 2011 i 2015. Per una altre banda, cal mencionar 

que la competència digital, només es posa en pràctica per cercar informació 

sobre els diferents membres que formes la comissió de govern de l’Ajuntament 

de Ses Salines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Retornar a l’apartat “Primera Proposta (1er ESO) d’aquest annex 
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Annex 22. Continguts de la primera proposta (1er ESO) 

Els continguts constitueixen els elements amb els quals el professor 

treballa amb els alumnes per aconseguir les capacitats expressades en els 

objectius. Aquests continguts es divideixen en conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. 

Continguts 

conceptuals 

Continguts 

procedimentals 

Continguts 

actitudinals 

Aplicació de tècniques 

d’orientació i localització 

geogràfica 

Identificació d’elements 

constructius prehistòrics 

a partir d’un croquis 

Cooperació i 

participació a les 

activitats de 

consolidació 

Representació i 

descripció dels 

elements més 

importants de la cultura 

talaiòtica 

Realització d’imatges o 

fotografies dels 

elements més 

representatius d’un 

poblat talaiòtic 

Valoració de la cultura 

talaiòtica i el món romà 

a partir de Ses Salines 

Indicació dels trets 

generals de la Mallorca 

púnica 

Resum o síntesi a partir 

del treball cooperatiu 

dels elements més 

importants dels punts 

més importants de tota 

la sortida 

Respecte de patrimoni 

prehistòric i històric com 

a font de coneixement 

del passat 

Descripció dels fets més 

importants de la 

conquesta i la 

romanització de les Illes 

Balears 

Exposició dels 

continguts apressos a la 

sortida 

Comunicació de la 

informació obtinguda de 

manera correcta de 

forma oral i escrita 
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Annex 23. Continguts de la segona proposta (2on ESO) 

Els continguts constitueixen els elements amb els quals el professor 

treballa amb els alumnes per aconseguir les capacitats expressades en els 

objectius. Aquests continguts es divideixen en conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. 

Continguts 

conceptuals 

Continguts 

procedimentals 

Continguts 

actitudinals 

Identificació i descripció 

de la societat, 

l’economia i el poder de 

l’Europa feudal  

Identificació d’elements 

constructius medievals i 

moderns 

Cooperació i 

participació a les 

activitats de 

consolidació 

Reconeixement la 

importància del paper 

de l’església 

Explicació dels fets més 

importants de l’edat 

mitjana i moderna en 

relació a Ses Salines 

Respecte de patrimoni 

històric com a font de 

coneixement del passat 

Aprendre els elements 

més importants del 

Regne de Mallorca a 

partir de la conquesta, 

la repoblació, les 

institucions i l’economia 

Realització d’un resum 

a síntesi dels elements i 

estructures medievals i 

modernes de Ca’n 

Bonico 

Tolerància a la diversitat 

de creences religioses  

Valoració de 

l’arquitectura religiosa i 

civil 

Comentari  guiat de 

textos de fonts primàries 

Identificació dels 

conflictes interns i la 

tensió social de les Illes 

Balears a l’època 

moderna a partir dels 

conflictes de Ses 

Salines 

Lectura de fragments de 

textos 

Representació d’un 

procés de conflicte entre 

dos blocs saliners 

enfrontats a l’Edat 

Moderna 
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Annex 24. Continguts de la tercera proposta (3er ESO) 

Els continguts constitueixen els elements amb els quals el professor 

treballa amb els alumnes per aconseguir les capacitats expressades en els 

objectius. Aquests continguts es divideixen en conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. 

Continguts 

conceptuals 

Continguts 

procedimentals 

Continguts 

actitudinals 

Observació i 

identificació dels 

diferents paisatges 

geogràfics 

Realització de fitxes 

amb els diferents 

paisatges geogràfics 

Cooperació i 

participació a les 

activitats de 

consolidació 

Conscienciació del 

caràcter limitat dels 

recursos, i de la 

necessitat de 

racionalitzar-ne el 

consum 

Atenció a les 

explicacions donades 

per el professor sobre 

els temes geogràfics de 

la Colònia de Sant Jordi 

Valoració dels efectes 

mediambientals de les 

activitats humanes 

Identificació els canvis 

en el món del treball 

(activitats primàries) i la 

importància creixent 

dels serveis en 

l’economia actual 

Comentari sobre 

l’impacte turístic a partir 

d’imatges antigues per 

veure la importància de 

la terciarització en el 

nostre territori 

Contextualització 

l’economia balear dins 

el marc europeu i 

mundial 

Recerca i comprensió 

de material digital sobre 

les salines i l’extracció 

del recurs 

Relació de la 

terciarització de les Illes 

Balears amb l’impacte 

turístic 

Visualització de vídeos 

que expliquen aspectes 

sobre les salines 

Resum dels continguts 

més rellevants sobre les 

salines de manera 

cooperativa 
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Annex 25. Continguts de la quarta proposta (4rt ESO) 

Els continguts constitueixen els elements amb els quals el professor 

treballa amb els alumnes per aconseguir les capacitats expressades en els 

objectius. Aquests continguts es divideixen en conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. 

Continguts 

conceptuals 

Continguts 

procedimentals 

Continguts 

actitudinals 

Coneixement del 

funcionament d’un 

ajuntament municipal 

Simulació d’una petició 

per part dels ciutadans 

(resolució d’un conflicte) 

Cooperació i 

participació a les 

activitats de 

consolidació 

interpretació dels 

resultats electorals 

Anàlisi de gràfiques 

amb resultats electorals 

Valoració de la 

significació històrica que 

representa la 

recuperació de les 

institucions 

d’autogovern 

Identificació de les 

referències patrimonials 

més importants de la 

història contemporània 

de Ses Salines 

Lectura i comentari 

d’una notícia 

periodística  

Contextualització dels 

processos locals més 

importants 

Descripció de les 

funcions principals d’un 

ajuntament municipal  

Realització de fitxes 

sobre els elements més 

importants de l’església 

de les salines 

Adquisició de 

coneixements sobre les 

escoles velles de Ses 

Salines 
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