
	  

 
 

PROPOSTA DE SORTIDA DIDÀCTICA PER A LES CIÈNCIES SOCIALS ALS 
ENTORNS DE L’EMBASSAMENT DE CÚBER, MALLORCA 

 

ESTHER MARTÍNEZ MIRÓ 

 

Memòria del Treball de Final de Màster 
 

Màster Universitari de formació del professorat 

(Especialitat/Itinerari de Geografia i Història) 

de la 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

 

Curs acadèmic 2014-2015 

 
Data:         Signatura de l’autor________ 

 

Nom Tutor del Treball: Antoni Ordinas      Signatura Tutor___________ 

 

Acceptat pel Director del Màster Universitari de Formació del Professorat Signatura________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________Índex 

i	  

ÍNDEX 
 
Resum................................................................................................................iv 
 
1. JUSTIFICACIÓ................................................................................................1 
2. OBJECTIUS....................................................................................................3 
3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ................................................................................5 

3.1 Introducció.........................................................................................5 
3.1.1 Estratègies d’ensenyaments interactius en Ciències 
Socials...........................................................................................6 
3.1.2 El treball de camp i les competències en l’estímul per 
l’estudi de Ciències Socials........................................................7 

  3.1.2.1 Impacte de les sortides didàctiques....................8 
  3.1.2.2 Factors que influencien.........................................9 
  3.1.2.3 Efectivitat didàctica de la pràctica.....................10 
   a) Durada de la sortida..........................................10 
   b) Treball previ.......................................................11 
    b.1) Preparació docent...............................11 

b.2) Preparació dels 
alumnes.......................................................12  

    b.3) Temps de preparació..........................13 
    b.4) Material de preparació........................13 

c) Coneixement de l’àrea o lloc de la visita........14 
   d) Pràctiques i activitats in-situ...........................14 

d.1)Visualització d’elements reals a la 
sortida didàctica.........................................15 

    d.2) Activitats in-situ..................................15 
e)Treball post- sortida didàctica.........................16 

 3.1.3 Aprenentatge per investigació i cooperació........16 
 
3.2 La Serra de Tramuntana. Didàctica d’estudi................................17 

 3.2.1 La conca de l’embassament de Cúber..................17



________________________________________________________________________Índex 

ii	  

3.2.2 Evolució històrica de l’abastiment d’aigua a Palma. 
Causes de la construcció de la presa......................................18 

 3.2.3 Característiques físiques de l’àrea de la conca..............19 
  3.2.3.1 Relleu i litologia...................................................19 
  3.2.3.2 Clima.....................................................................20 
  3.2.3.3 Hidrologia.............................................................21 
  3.2.3.4 Vegetació i evolució dels usos del sòl..............22 

4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA................................................26 
 4.1 Proposta de sortida didàctica........................................................26 
 4.2 Etapes educatives...........................................................................26 

4.3 Objectius i continguts per cursos.................................................27 
4.3.1 Objectius i continguts a 3r d’ESO....................................27 

4.3.2 Objectius i continguts a 2n de Batxillerat.......................32 
4.4 Competències que es treballen. Generals i específiques...........36 
4.5 Metodologia.....................................................................................38 
4.6 Temporalització...............................................................................39 

4.6.1 Temporalització de les sessions prèvies a la sortida 
didàctica 3r d’ESO......................................................................39 
4.6.2 Temporalització de les sessions prèvies a la sortida 
didàctica de 2n de Batxiller.......................................................41 
4.6.3 Temporalització de la sortida didàctica 3r d’ESO..........43 
4.6.4 Temporalització de la sortida didàctica de 2n de 
Batxiller.......................................................................................45 
4.6.5 Temporalització de les sessions post sortida didàctica 
3r d’ESO......................................................................................46 
4.6.6 Temporalització de les sessions post sortida didàctica 
de 2n de Batxiller........................................................................47 

4.7 Avaluació.........................................................................................48 
4.7.1 Avaluació 3r d’ESO...........................................................48 

 4.7.2 Avaluació 2n Batxillerat....................................................49 
4.8 Material per realitzar la proposta...................................................49 

5. CONCLUSIONS............................................................................................50 
6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES...........................................................51 
7. BIBLIOGRAFIA.............................................................................................62



________________________________________________________________________Índex 

iii	  

8. WEBGRAFIA.................................................................................................62 
9. ANNEXOS.....................................................................................................68 

9.1 ANNEX 1 Activitats 3r d’ESO.........................................................68 
9.1.1 Activitats pre-sortida didàctica........................................68 

9.1.1.1 Activitats pre-sortida didàctica adaptades per 
alumnes amb necessitats educatives especials...................117 

  9.1.2 Activitats in-situ 3r d’ESO..............................................124 
9.1.2.1 Activitats in-situ adaptades per alumnes amb 
necessitats educatives especials.................................149 

9.1.3 Activitats post-sortida didàctica 3r d’ESO....................149 
9.1.3.1 Activitats post-sortida didàctica per alumnes 
amb necessitats educatives especials........................157 

9.2 ANNEX 2 Activitats 2n de Batxillerat...........................................158 
9.2.1 Activitats pre-sortida didàctica.....................................158 
9.2.2 Activitats in-situ..............................................................200 
9.2.3 Activitats post-sortida didàctica....................................222 

 
 9.3 Orientacions per al docent...........................................................240 



______________________________________________________________________Resum 

iv	  

Resum 
 
El present Treball Final de Màster consisteix en una proposta per treballar 

continguts curriculars significatius de 3r d’ESO de Ciències Socials i de 2n de 

Batxillerat de Geografia a patir d’una sortida didàctica als entorns de 

l’embassament de Cúber, Mallorca. En aquesta proposta es pretén que 

l’alumne de Balears, desenvolupi el pensament crític cap al medi ambient i  

treballi conceptes, procediments i actituds claus per les Ciències Socials a 

partir d’un entorn proper i rellevant com és una conca del centre de la Serra de 

Tramuntana, representativa de multitud de característiques físiques 

mediterrànies i singulars de Mallorca. Per aconseguir-ho, la proposta s’enfoca 

en el treball a partir d’activitats molt diverses com la lectura i comentaris de 

textos, la interpretació d’imatges, la comparació entre aquestes i la realitat, el 

treball amb mapes, la descripció de paisatges, el treball amb dades 

climàtiques, inventaris de vegetació, fotografies històriques i la visualització de 

documentals. Activitats que seran realitzades tant prèviament, durant 

desenvolupament mateix de la sortida, com a posteriori. Totes les activitats 

seran comentades, corregides i avaluades junt amb una memòria d’una sortida 

didàctica i un treball d’investigació cooperatiu a 3r d’ESO.  

 

 Paraules clau: sortida didàctica, conca de la presa de Cúber, geografia 

física, evolució dels usos del sòl, consciència ambiental. 
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1. JUSTIFICACIÓ 
 

El present Treball Final de Màster tracta sobre la potencialitat didàctica 

històrica i geogràfica de la sortida als entorns immediats de l’embassament de 

Cúber dins l’educació secundària obligatòria i el Batxillerat.  

És una proposta fonamentada en el fet que la Serra de Tramuntana i més 

concretament l’àrea entorn de la conca de drenatge de l’embassament de 

Cúber és un escenari idoni per treballar continguts significatius de Ciències 

Socials. 

Aquesta àrea geogràfica ha sofert una transformació significativa dels 

usos del sòl. L’anàlisi realitzada a partir de la digitalització d’acord amb 

fotografies aèries i orto-fotografies entre 1956 i 20101, mostra la disminució fins 

a la gairebé extinció dels conreus en terrasses. A més a més, l’estudi mostra 

com la vegetació natural ha recolonitzat les zones sense vegetació que el 1956 

ocupaven 3,55 km2 de la conca. Les reforestacions dutes a terme el 2008 i la 

reforestació natural produïda per l’abandonament de les terres de conreu, 

lligades en gran mesura al desenvolupament turístic de Mallorca des de la 

construcció de l’embassament, propicien que l’àrea sigui un lloc ideal per 

l’estudi íntegre de l’evolució dels usos del sòl, per l’aplicació de la didàctica del 

paisatge, per l’estudi de la història de l’abastiment d’aigua a Palma i per 

explicar les causes de la seva construcció. A més a més es tracta d’un lloc 

estratègic per l’estudi la geografia física Mediterrània i de Mallorca (relleu, clima 

i vegetació), així com de l’impacte antròpic lligat al desenvolupament agrícola i 

forestal durant segles, i al derivat de les construccions de les preses; clau per 

treballar a més a més el problema de l’aigua a Balears.  

Es tracta d’una proposta didàctica duta a terme a partir d’una sortida 

didàctica, recurs educatiu de summa importància, adequadament emmarcada 

en un itinerari, considerada com a part integrant de la programació didàctica 

dels cursos i treballada prèviament i a posteriori tal com es tracta als apartats 3 

i 4 del present treball.  
1 Resultat del Treball final de Màster titulat: Modelling sediment yield in the Cúber reservoir 

catchment. Temporal evolution (1956-2010). Elaborat per Esther Martínez i tutoritzat pel Dr. 

Joan Estrany Bertos. 
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S’ha escollit aquesta metodologia perquè són molts els autors que, de fa 

molts anys ençà assenyalen el treball de camp com un instrument molt adequat 

per l’aprenentatge de la geografia i les Ciències Socials (A.A.V.V., 2004; Bailey, 

1981; Friera, 1995; Hernández, 2007; Liceras, 1997; Meyer, 2009; Souto, 1998 

i 2011 et al.). Mitjançant les sortides didàctiques, es potencia l’observació i 

l’esperit crític, s’interpreta la realitat, es relaciona el treball de camp amb el de 

l’aula i es faciliten actituds de respecte i de valoració del medi (Travé, 2003). A 

més a més es tracta d’una estratègia educativa integradora que pot actuar 

sobre la realitat més propera, aproximant i afavorint una participació més 

intensa de l’alumnat i del professorat en el coneixement i aprenentatge de 

l’entorn (Martínez i García, 2008). En definitiva, es treballen continguts 

conceptuals i actitudinals cabals pels estudiants de Ciències Socials. 

Així doncs, donats els avantatges i l’adequació d’aquesta metodologia, 

que es desenvoluparà de forma exhaustiva a l’apartat 3 i, considerant les 

oportunitats didàctiques d’aquest espai físic, en aquest treball final de màster 

es desenvolupa la proposta d’una sortida didàctica a la conca de 

l’embassament de Cúber (Mallorca) com a estratègia per l’estudi de continguts 

curriculars de 3r d’ESO i Geografia de 2n de Batxiller. 
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2. OBJECTIUS 
 
El present Treball Final de Màster té com a principal objectiu convertir-se 

en una proposta per treballar diversos continguts curriculars a partir d’una 

sortida didàctica. La idea és integrar en una sortida didàctica adaptada als 

diferents nivells, el treball de continguts de geografia i història d’ESO i 

Batxillerat dels alumnes de Mallorca i de les Illes Balears. En cada curs es 

treballarien els continguts que marca el currículum i a la fi de 3r d’ESO es 

realitzaria aquesta sortida, per concloure’ls, interrelacionar-los, assolir-los i 

consolidar-los. També és una sortida adient per ser treballada al Batxillerat 

doncs integra l’explicació, la interrelació i la consolidació de molts dels 

continguts curriculars treballats a l’especial de geografia. La conclusió i intenció 

final d’aquesta proposta és la del treball per part dels alumnes, tant a l’aula com 

al camp específicament durant la sortida.  

Aquest treball pretén ser un fil conductor de la programació de Ciències 

Socials, una eina perquè els alumnes descobreixin a partir del treball i 

construeixin el seu coneixement (Benejam, 2003); tot considerant, que els 

coneixements són tant un producte personal com un producte social, és a dir, 

que els alumnes construeixen el seu coneixement d’acord amb l’experiència 

personal i amb la construcció mental individual fruit de la connexió entre el que 

ha après i allò que ja sap, considerant a més a més que els coneixements són 

una construcció feta per les persones al llarg del temps. Es pretén també 

fomentar la col·laboració entre els diferents membres del departament de 

Ciències Socials, propiciar que els alumnes siguin capaços d’interrelacionar els 

continguts treballats, explicar i defensar les activitats i treballs que es 

desprenen de la proposta, alhora que comprenen i entenen les Ciències 

Socials treballades des del seu territori i entorn proper i són capaços d’aplicar a 

una situació real, allò que ha après. L’entorn proper ha estat un recurs 

recurrent, molt utilitzat i valorat al llarg de la història per dur a terme el procés 

d’ensenyament-aprenentatge en Ciències Socials des de finals del S. XIX amb 

l’aparició dels moviments alternatius a l’escola tradicional (Del Pozo, C. A). 

Aquesta última es basava en la transmissió oral del coneixement teòric i en una 
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Reproducció a una prova escrita com a forma d’avaluació sense 

referències al context, fet que dificulta l’alumne el fet de transferir els 

aprenentatges, analitzar-los i aplicar-los a situacions reals del seu entorn i vida 

quotidiana (Sanmartí, 2002).  

Els moviments alternatius són els moviments d’Escola Nova, Activa i 

Unificada que pretenien canviar el model d’ensenyament donant un major 

protagonisme a l’aprenentatge de l’alumne mitjançant l’aplicació d’un 

ensenyament actiu. Són els moviments de renovació pedagògica que s’inicien 

durant la Segona República (Soler, 2009). Ja a principis del S. XX Luziriaga 

exposava els elements que devien caracteritzar l’Escola pública nova: 

«practicar la coeducació, prestar atenció als treballs manuals, afavorir els jocs, 

els esports, desenvolupar sortides didàctiques, fonamentar l’ensenyança en 

l’observació i l’experimentació i, conjugar el treball individual amb el col·lectiu 

dels alumnes» (Luzuriaga, 2002). Pràctiques que coincideixen amb les que es 

duen a terme avui dia, i pretenen dur-se a terme per la majoria de la comunitat 

educativa, tot i les contínues modificacions legislatives en aquesta matèria 

sense consens professional i la manca de recursos per aplicar-les. Més 

específicament tal com assenyala Rosa Medir (2003), les activitats escolars 

fora dels centres, han estat tradicionalment lligades a individus o moviments de 

renovació pedagògica, «...a un quefer pedagògic que cerca la interrelació entre 

escola i medi, que dignifica a la vegada les activitats de l’aula i les possibilitats 

educatives de l’entorn» (Medir, 2003). Pel que fa a les formes d’utilitzar el 

context en ciències, es diferencien dos enfocaments (Caamaño, 2005 i 2011): 

un que parteix dels conceptes per interpretar i explicar el context i l’altre que 

parteix del context per introduir i desenvolupar els conceptes, alhora que es 

treballa l’aprenentatge per descobriment guiat (Benejam, 2003). En aquesta 

sortida didàctica es pretén fer servir els dos enfocaments al mateix temps, partir 

dels conceptes curriculars per interpretar la realitat, fomentar l’interès per 

l’experiència i l’observació, alhora que s’utilitza el context per animar els 

alumnes a reflexionar sobre la realitat de forma guiada, tot introduint i explicant 

expressament material curricular particularment important pels alumnes de 

Balears.
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 3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
3.1 Introducció 
En les següents pàgines del present Treball Final de Màster es presenta 

un recorregut, recull i selecció de les principals obres i publicacions entorn de la 

importància, impacte, metodologia i estratègies de les sortides didàctiques a 

diferents models educatius arran del món com a part d’un aprenentatge 

interactiu i significatiu en Ciències Socials.  

A banda de constituir una justificació de la proposta didàctica escollida, 

aquest estat de la qüestió esbossa les principals estratègies d’ensenyament 

interactiu i la importància del treball de camp per l’estímul i estudi de les 

Ciències Socials. S’han escollit publicacions d’articles científics d’educació a 

diversos nivells i de diversos països per tal de demostrar l’impacte i efectivitat 

pràctica de les sortides didàctiques, si són plantejades i treballades de forma 

correcta independentment del model educatiu i context on es desenvolupin. A 

més a més s’han establert els factors que determinen i influencien 

l’aprenentatge en una sortida didàctica i els factors que influencien en 

l’efectivitat d’aquesta, criteris a seguir en el desenvolupament de la proposta 

d’aquest treball final de màster.  

Per finalitzar l’estat de la qüestió s’ha fet un recull bibliogràfic i un estudi 

de la conca de l’embassament de Cúber a la Serra de Tramuntana, destinació 

de l’itinerari didàctic, on es presenten els principals trets i característiques que 

es treballaran en el desenvolupament de la proposta. Per això s’han fet servir 

publicacions diverses, documentació del projecte de construcció de la presa, i  

dades climatològiques, hidrològiques i geològiques. S’han elaborat els càlculs 

de les sèries de dades climàtiques i hidrològiques necessaris per determinar les 

característiques físiques de la conca de l’embassament de Cúber, inventaris de 

vegetació i una exhaustiva cartografia que servirà d’activitats de consolidació 

pels alumnes. A més a més s’han fet servir les dades d’evolució dels usos del 

sòl, element a treballar també a la sortida didàctica procedent d’un estudi previ 

no publicat titulat: Modelling sediment yield in the Cúber reservoir catchment. 

Temporal evolution (1956-2010), tutoritzat pel Dr. Joan Estrany Bertos  
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3.1.1 Estratègies d’ensenyaments interactius en Ciències Socials 
 

Per estratègia o mètodes didàctics, ens referim a: «el camí per arribar a 

una finalitat», «una forma determinada d’organitzar les activitats pedagògiques 

per aconseguir que els estudiants puguin assimilar nous coneixements i 

desenvolupar les seves capacitats i habilitats cognitives» (Benejam i Pagès, 

2004). En funció de qui estigui en el centre de l’activitat podrem classificar les 

estratègies com expositives, si és el professorat qui es troba al centre de 

l’activitat o interactives i individuals si és l’alumnat qui aprèn de forma individual 

mitjançant materials d’autoaprenentatge, a partir de la interacció i cooperació 

amb els companys (Quinquer, 2004). La preeminència dels mètodes expositius 

s’explica per múltiples raons, entre elles l’extensió dels programes, la cultura 

dels centres i l’excessiva càrrega docent. No obstant això, han de compaginar-

se amb mètodes interactius perquè els alumnes desenvolupin i consoliden 

conceptes, procediments i actituds (Hernández, C). Segons la piràmide 

d’aprenentatge de Dale (1946), es recordarà el 50% del que s’escolti i es vegi, 

el 70% del que es digui i el 90% del que es digui i es faci alhora. En aquest 

sentit, diverses investigacions afirmen com els estudiants recorden les sortides 

didàctiques i les tasques realitzades fora de l’aula uns quants anys després 

(Dillon et al., 2006). Dierking i Falk (1997), trobaren que el 96% d'un grup de 

128 nens i adults podien recordar les sortides didàctiques realitzades els seus 

primers anys a l'escola. No obstant això, el simple record d’una visita o sortida 

didàctica no implica que sigui una experiència d’aprenentatge eficaç o que sigui 

més útil que el treballat a l’aula. En aquest sentit, perquè les sortides 

didàctiques constitueixin una experiència d’aprenentatge eficaç, han d’estar 

adequadament emmarcades en itineraris didàctics i considerades com a part 

integrant de la programació didàctica del curs (Molina, 2010), per constituir un 

mètode d’aprenentatge guiat clau perquè els alumnes construeixin i consolidin 

els seus coneixements. En aquesta sortida didàctica que es desenvoluparà a 

l’apartat 4, es pretén, tal com proposen Jorba i Casellas, (1996) per etapes en 

el procés d’aprenentatge: en primer lloc, procedir a què els alumnes explorin 

allò que han de conèixer. Partir de situacions reals, concretes i simples en les 
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Quals es presentaran els conceptes i procediments que es vol ensenyar; 

prèviament, aquests conceptes seran introduïts i tractats a l’aula per procedir a 

què l’estudiant estructuri el coneixement, sistematitzi i configuri de forma lògica 

allò que ha après i ho apliqui. Aquesta aplicació es durà a terme mitjançant 

exercicis acadèmics que es realitzaran durant totes les fases de la sortida 

didàctica, per tal de comprovar que els alumnes són capaços d’interpretar la 

realitat, saber utilitzar el nou aprenentatge i conèixer la seva utilitat. Tot serà 

avaluat de forma integrada en el procés formatiu (Scriven, 1967). 

 
3.1.2 El treball de camp i les competències en l’estímul per l’estudi 

de Ciències Socials 
 
Nombroses investigacions han trobat evidències substancials per indicar 

que el treball de camp, adequadament concebut, adequadament planificat, ben 

pensat i amb un seguiment adient, ofereix els estudiants l’oportunitat per 

desenvolupar el seu coneixement, habilitats i formes d’afegir valor a les 

experiències diàries de l’aula (Dillon et al., 2006). El treball de camp, per 

l’ensenyament en Ciències Socials constitueix una eina bàsica, ja que permet 

obtenir experiències significatives (Godoy i Sánchez, 2007) per comprendre els 

diversos fenòmens socials, naturals i físics que succeeixen a l’espai a través 

del contacte directe amb el medi (Sánchez, 2000). No obstant això, no pot 

esperar-se un aprenentatge significatiu pel simple fet de dur els estudiants al 

camp (Andreson i Lonergan, 1988), el simple record d’una visita no implica que 

hagi estat una experiència d’aprenentatge significativa o que hagi estat més 

productiva que el temps passat a classe (Dillon et al., 2006). En aquest sentit, 

es considera que una experiència és significativa, segons Nacions Unides, si té 

un impacte demostrable i tangible en la qualitat de vida de les persones, és 

resultat d’un treball efectiu, i es considera social, cultural, econòmica i 

ambientalment sustentable (Zuluaga, 2013). Per altra banda, per treball de 

camp s’entén aquell esdevingut a qualsevol àmbit o zona per treballar 

qualsevol tema fora de les restriccions de l’aula de quatre parets. Com a tal, el 

treball de camp pot incorporar l'ensenyament de camp, viatges d'estudi 
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D'investigacions de camp o campaments al camp (Donant i Wiedel 

1971). Cal puntualitzar que es tracta d’un canvi d’àmbit i no de medi perquè 

avui dia, el concepte de «medi» i de realitat immediata s’ha vist modificat en 

relació a com les noves tecnologies han fet i fan que molts aspectes del món 

pròxim es mantinguin junt amb l’àmbit d’experiència de l’alumne, a més a més 

de permetre que aquest sobrepassi l’espai immediat.  

Aquesta sortida didàctica serà entesa com un aprenentatge supervisat 

que tindrà lloc a través de la mà l'experiència, perquè els alumnes aprenguin 

coneixements nous i, confirmin i reforcin els coneixements apresos (Benejam, 

2003). 

 

3.1.2.1 Impacte de les sortides didàctiques 
Un estudi realitzat a 11 escoles de secundària de Califòrnia que utilitzen 

les sortides didàctiques com a element de focalització del seu currículum, 

mostra que els estudiants tragueren puntuacions un 72% més elevades en tots 

els àmbits acadèmics troncals que els estudiants que utilitzaven la metodologia 

clàssica i no sortien de les aules SEER (State Education and Environment 

Roundtable) (2000). En aquest treball final de màster no es proposa modificar 

el currículum de la matèria de Ciències Socials, tampoc la forma d’estructurar-

lo i impartir-lo majoritàriament, però si tractar de justificar la importància de les 

sortides didàctiques per l’aprenentatge de Ciències Socials i més 

particularment de geografia, a més a més de mostrar la importància, malgrat 

les dificultats que existeixen per qüestions econòmiques (SERR, 2000) i 

temporals per aplicar-les entre altres, proposant-ne una (The effects of 

environment-based education on student achievement. Available: 

http://www.seer.org/pages/csap.pdf). 

Eaton (2000) trobà, tot i la dificultat de dur a terme estudis comparatius 

dels resultats de diferents metodologies didàctiques de treball de camp a 

diferents models educatius en diferents contexts, que les experiències 

didàctiques fora les aules resultaven molt més efectives per desenvolupar 

habilitats cognitives que l’aprenentatge clàssic a l’aula. Pel que fa a l’impacte 

actitudinal, Mittelsteaedt, Sanker i Vanderveer (1999) observaren les 
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 Repercussions en el comportament a posteriori d’efectuar un programa 

didàctic de camp d’una setmana amb 46 nins dels EUA. El canvi, respecte i la 

consciència cap al medi ambient al final d’aquest projecte, era molt major al 

final de realitzar-lo. En aquesta mateixa línia, Bogner (1998), provà 

experiències didàctiques d’un dia i de cinc amb un programa d’ecologia amb 

700 estudiants d’11 i 13 anys a Alemanya. L’autor afirma com “el programa de 

5 dies provocà explícitament canvis més favorables en el comportament 

individual” que el programa d’un dia. Tot i aquesta afirmació, aquesta sortida 

didàctica està programada per treballar-se en diverses sessions però està 

centrada en l’experiència pràctica al camp d’un sol dia, a fi de constituir un 

treball pràctic aplicable, ja que citades anteriorment les dificultats d’organitzar 

una sortida didàctica, aquestes s’agreugen si la sortida didàctica abasta més 

d’un dia lectiu. 

 

3.1.2.2 Factors que influencien 
L’efectivitat de la pràctica dependrà fonamentalment, tal com determinen 

entre altres Millon et al. (2006), a banda dels elements que determinen que 

aquesta sigui significativa i s’esmenten a continuació, de l’edat dels estudiants, 

per això caldrà adaptar la sortida als dos nivells pels quals es proposa. També 

dependrà del coneixement a priori i de l’experiència que tinguin els alumnes 

(Orion and Hofstein, 1994; Lai, 1999). Així doncs, hem de conèixer quin són els 

coneixements i vivències que tenen els alumnes de forma prèvia i intentar, 

mitjançant el treball anterior a la sortida, preparar l’alumnat que no hagin 

experimentat pràctiques d’aprenentatge al medi natural. Alguns autors 

esmenten, a més a més, que les sortides didàctiques al medi natural poden 

provocar pors i inconvenients doncs els estudiants surten del seu medi de 

confort (Simmons, a i b. 1994; Bixler et al., 1994; Wals, 1994) fet que pot alterar 

l’aprenentatge si la predisposició no és adequada. S’han de concebre i tenir en 

compte, a més a més, si hi ha alumnes amb discapacitats físiques i necessitats 

educatives especials doncs la practica haurà d’estar adaptada a ells dins de la 

mesura del possible (Healey et al.; 2001). Aquesta es veurà influenciada també 

per la mida del grup i el nombre de professorat supervisor. 
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Delgado (2012) afirma com els grups més reduïts permeten potenciar les 

habilitats de l’alumnat. En definitiva, la sortida didàctica ha d’estar adaptada al 

nivell de cada grup. 

Cal assumir, a més a més tal com afirma Bitgood (2011) i altres (e.g., 

Eason i Linn, 1976; Screven, 1976) com a consideració determinant a banda de 

les anteriorment descrites, que l’avaluació és una part intrínseca de qualsevol 

sortida didàctica. A més a més, aquesta s’ha de dur a terme durant les tres 

fases de la sortida didàctica de forma continuada. L'avaluació ha de tractar 

d'identificar tots els aspectes de l'experiència de la sortida didàctica, no només 

avaluar els coneixements dels fets al final d’aquesta. Com argumenten Engel i, 

Hein (1977) i Hein (1985), si l'aprenentatge es mesura només mitjançant 

proves i qüestionaris previs i posteriors a l’experiència, aquesta es redueix a la 

memorització i coneixement de fets i qüestions. 

L’avaluació, tal com afirmen Sneider, Eason i Friedman (1979); Flexer i 

Borun (1984) ha de contemplar, igual que es contemplen a l’avaluació continua 

dels treballs a l’aula, l’ús del material, la cura i l’habilitat davant l’ús 

d’instruments, per exemple la brúixola i el termòmetre o qualsevol altre que es 

faci servir. És a dir, han d’avaluar-se com a una activitat didàctica més, les 

competències bàsiques i els continguts conceptuals, procedimentals i 

actitudinals. 

 

3.1.2.3 Efectivitat didàctica de la pràctica  
Ha través de la lectura de nombrosa bibliografia i l’elaboració de 

conclusions i reflexions pròpies s’ha deduït que l’efectivitat d’aquesta depèn de: 

 

a) Durada de la sortida 
Existeixen evidències considerables que indiquen que els programes 

llargs són més efectius que els curts (Dillon et al., 2006). Un estudi dut a terme 

per Emmons (1997) a Belize conclou que «la longitud de temps que els 

estudiants van passar a Cockscomb (cinc dies per a la majoria) fou determinant 

en la reducció de les percepcions negatives de l'entorn, incloent-hi pors». 

Aquests autors afirmen com un programa d'educació ambiental més curta no 
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Hauria tingut el mateix efecte. A la mateixa experiència esmentada 

anteriorment, d’un programa d’ecologia a Alemanya, Bogner (1998) conclou 

com «només el programa residencial tingué un efecte significatiu en el 

comportament». Aquesta sortida didàctica es contempla, com ja sa esmentat, 

com una sortida d’un dia però cal conèixer que l’efectivitat d’aquesta dependrà 

de la seva durada. Pel que fa a sortides didàctiques oraries o diàries, Bitgood i 

Benefield, (1989) conclouen a partir d’una avaluació realitzada a docents i 

alumnes sobre la preferència d’una sortida didàctica horària o diària, que els 

estudiants i professors preferien una sortida diària doncs permet consolidar els 

coneixements i treballar de forma més acurada. 

 

b) Treball previ 
L’efectivitat de la sortida didàctica dependrà, com qualsevol projecte o 

programa educatiu, de la fase preparatòria a la sortida de camp, la més 

important (Bitgood, 2011). Si aquesta no es duu a terme de forma adient, la 

sortida didàctica pot convertir-se en un programa didàctic similar al de l’aula. És 

cabal doncs, seleccionar el més important, els elements, els coneixements i les 

actituds que els alumnes han d’adquirir i consolidar a la sortida, partint sempre 

dels coneixements que tinguin a priori perquè resulti significativa (Borun, 1988; 

1989). Alhora, cal dissenyar amb cura la pràctica de l’aprenentatge i el material 

(Ballantyne i Packer, 2002). 

Per treball preparatori s’inclou la: 

 

 b.1) Preparació docent 
És cabal perquè l’experiència sigui significativa, que el docent que ha de 

guiar la sortida didàctica dugui planificats els objectius curriculars, la selecció 

de la metodologia, les activitats a realitzar durant la sortida, l’equipament 

necessari, el cost de la realització de la mateixa i la temporalització de cada 

aturada de l’itinerari didàctic si n’hi ha (Tilbury, D i Williams, M. 2003); és a dir, 

que conegui a la perfecció com assistir la sortida i pugui informar de tots els 

detalls que es treballaran durant aquesta. Cal esmentar que el docent no té un 
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Coneixement universal de totes aquelles visites o sortides didàctiques 

que poden realitzar-se dins el curs així doncs, cal que es prepari prèviament. Hi 

ha estudis que afirmen, que durant les visites guiades a museus, són pocs els 

docents que condueixen junt amb el guia, l’explicació guiada de la sortida 

(Hein, 1985). A un estudi posterior del mateix autor, (1987) s’afirma com en 

visites guiades on el docent pren part de l’explicació, els beneficis pels alumnes 

són molt majors. 

 

b.2) Preparació dels alumnes 
Perquè l’experiència sigui significativa, és imprescindible preparar els 

alumnes. L’estudi previ a través de les classes a l’aula, del treball a partir de 

pel·lícules, lectures, imatges, lectures complementàries són instruments 

comunament utilitzats per preparar les sortides de camp (e.g., Koran i Baker, 

1978). Ballantyne i Packer (2002) en el seu programa d’estudi de la natura 

basat en sortides didàctiques a Queenslad (Austràlia), trobà diferències 

significatives entre els estudiants que havien treballat el tema de forma prèvia i 

aquells que no. Els que havien treballat prèviament la sortida didàctica tenien 

més expectatives i gaudiren més de la visita que els que no.  

Un altre treball realitzat per Orion i Hofstein (1994) a Israel, proporciona una 

sòlida justificació de la importància del treball preparatori que introdueixi als 

estudiants les habilitats cognitives (conceptes i habilitats dels viatges de camp), 

els ajusts de la sortida de camp geogràfics i psicològics, i altres aspectes que 

es treballaran durant la sortida didàctica. L’estudi d’aquests autors, dut a terme 

a partir d’una sortida de camp d’un dia de durada per explicar aspectes 

geològics a 296 estudiants d’entre 9 i 11 anys treballada a partir de les opinions 

dels estudiants, dels docents i dels observadors durant la sortida, mostra com 

el grup que havia treballat prèviament els aspectes de la sortida, va aconseguir 

un major rendiment en les activitats de consolidació posteriors i una actitud 

positiva millor. 

Les investigacions han de ser precedides, a més a més d'un període 

relativament curt d’unitats preparatòries que se centrin en l'augment de la 

familiaritat amb l'ambient d'aprenentatge de la visita de camp, de manera que 

es limitin els factors «de la novetat espacial» i l’activitat constitueixi una eina 

eficaç d’aprenentatge.
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b.3) Temps de preparació de la sortida en funció del nivell, també 

condicionarà l’aprenentatge dels continguts d’aquesta. Hi ha estudis que 

demostren (e.g., Melton et al, 1936) que si els exercicis de coneixement previ 

dels elements a tractar durant la sortida es realitzen el dia previ a aquesta, són 

més efectius que els realitzats durant dos, tres o quatres dies abans. En 

aquesta sortida didàctica, els elements a treballar s’hauran tractat al llarg del 

curs de tercer d’ESO, ja que es planificarà per ésser realitzada al tercer 

trimestre. En ella, els continguts curriculars del tercer bloc també seran 

treballats, alguns d’ells en major mesura com els rics i problemes ambientals, 

específicament, el problema de l’aigua a Balears. Llavors tal com s’ha 

mencionat, caldrà recuperar i refrescar els continguts curriculars treballats als 

primers blocs per tal que els alumnes ho recordin i ho consolidin durant la 

sortida. La mateixa sortida didàctica es planifica i adapta per segon de 

Batxillerat. Caldria realitzar la sortida a mitjans, finals del tercer trimestre per 

consolidar molts dels aspectes treballats durant tot el curs. S’ha planificat el 

calendari considerant les previsions meteorològiques i la dificultat de realitzar 

aquesta sortida a principis del segon trimestre, finals del primer donades les 

baixes temperatures de la zona i la possibilitat de precipitacions en forma de 

neu.  

 

b.4) Material de preparació 
En aquesta sortida es preparà l’alumnat de tercer d’ESO i de segon de 

Batxillerat de geografia, a qui va adreçada aquesta proposta didàctica, des de 

principis de curs, i es realitzaran al·lusions a la sortida sempre que el contingut 

curricular es treballi explícitament però cal refrescar i preparar els alumnes dies 

abans d’aquesta. Els materials de preparació inclouen lectures, fulls de treball 

que són d'ús freqüent però de vegades criticats (Fry, 1987; Price i Hein, 1988) 

perquè impedeixen l'aprenentatge de l'estudiant mitjançant la inhibició de 

l'observació veritable, tot i que existeixen evidències que determinen com 

aquest mètode pot ser útil (Melton et al. 1936). També poden utilitzar-se guies 

de visita, presentacions audiovisuals que poden ser particularment eficaces 

(Miles, 1989) i constituir una bona eina introductòria doncs actualment, molt 
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Material es lliura a través de presentacions PowerPoint, Preci o similar. 

Els programes preparatoris però, tal com afirma el mateix autor, han de tenir 

una durada mínima i desenvolupar-se acuradament.  

 
c) Coneixement de l’àrea o lloc de la visita  
L’efectivitat de l’aprenentatge de la sortida depèn en tercer lloc del 

coneixement a priori de lloc de visita. Diversos estudis (e.g., Falk i Balling, 

1982; Falk, et al.,1978; Martin, Falk, i Balling, 1981) mostren que el 

coneixement a priori del lloc de la visita suposa un major èxit per l’acompliment 

dels objectius de la sortida didàctica i com, estudiants que realitzen la mateixa 

visita diverses vegades mostren millor comportament i un acompliment major 

dels objectius didàctics (Hein, 1985). Es pot llavors, plantejar la mateixa sortida 

didàctica a diversos nivells d’un mateix centre i que els alumnes realitzin la 

mateixa sortida didàctica a dos nivells diferents de forma adaptada perquè 

observaran i treballaran diferents visions de la mateixa pràctica. Cal doncs, 

segons l’afirmació anterior, fer treballar bé l’aspecte introductori del 

coneixement de lloc de la sortida perquè s’assoleixin millor els objectius. En 

aquest sentit caldrà presentar també l’agenda i de l’itinerari de la visita perquè 

diversos estudis (e.g., Falk. 1983) mostren com els estudiants que coneixen de 

forma completa la guia, l’itinerari didàctic i saben en cada moment que han de 

treballar i què veuran, mostren molt més interès que aquells que no ho saben 

perquè poden seguir millor les explicacions i les practiques in-situ. 

 
d) Pràctiques i activitats in-situ 
Són aquelles pràctiques i activitats realitzades durant el 

desenvolupament de la sortida didàctica. Durant el treball de camp és important 

tenir en compte la distribució dels participants en funció dels objectius 

proposats, les tasques a realitzar, el nombre d’alumnes, els professors 

responsables i el material disponible (Godoy, I i Sánchez, A. 2007). Tot ha 

d’estar el més preparat possible, tot i que en tot treball de camp sempre hi ha 

condicionants aliens incontrolables. 
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d.1) Visualització d’elements reals a la sortida didàctica 
Un dels aspectes més positius d’una sortida didàctica al camp és, la del 

coneixement real dels elements o continguts curriculars en temps real. 

Wakerman (1986) trobà que el coneixement dels elements reals és molt més 

efectiu que la identificació i descripció d’aquests a través de presentacions amb 

imatges i vídeos o la visualització de reproduccions de la realitat. Perquè els 

alumnes obtinguin i aprofitin al màxim una sortida didàctica, les activitats 

realitzades al lloc de la sortida, en funció del tipus de visita o de sortida 

didàctica, han de ser variades i poden incloure lectures, demostracions, Tours, 

presentacions audiovisuals, etc. Sovint, si és possible, cal fer-ne ús d’aquestes, 

per exemple amb explicacions o simulacions amb una tableta si estem al mig 

del camp o amb material audiovisual que als museus, pot resultar més efectiu 

que les lectures tradicionals (Koran i Baker, 1978; Price i Hein, 1988).  

 
d.2) Activitats in-situ 
És l’element que diferencia una sortida didàctica tradicional on el docent 

o guia va explicant que s’ha de veure i com interpretar-ho on el protagonisme 

rau en el docent i, la sortida didàctica que determina un aprenentatge efectiu on 

l’estudiant se situa al centre de l’activitat (Gil, 1983). És el que diferencia un 

«programa típic» d’un «aprenentatge per activitat» (Wagner, R., Baldwin, T., 

Roland, C i Timotjy, T., 1994). Hi ha multitud d’activitats a realitzar durant la 

sortida didàctica geogràfica en funció dels objectius, el material disponible, la 

temporalització i el nombre de participants entre altres. Des del treball de 

mapes, a inventaris, el treball amb fotografies, comparació entre activitats 

realitzades a l’aula i la realitat, qüestionaris, delimitació d’unitats de paisatge, 

visualització i anàlisis de la forma del rocam, dels impactes antròpics en el 

paisatge, lectures de fragments i un llarg etcètera. Moreira, J., Praia. J i Borges, 

F.S. (2002), recomanen que el grau d’abstracció de les activitats vagi creixent a 

mesura que evoluciona la sortida didàctica, que en les primeres aturades els 

alumnes realitzin activitats menys abstractes que en les darreres, seguint una 

espiral d’aprenentatge.  

Recomanacions que seran aplicades en aquesta proposta. 
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e) Treball post- sortida didàctica 
Finalment, perquè la pràctica sigui efectiva i la sortida didàctica 

constitueixi un aprenentatge significatiu, ha d’haver-hi un treball de consolidació 

posterior a aquesta. El treball al retorn a l’aula és igual d’important que el 

preparatori i introductori. Hi ha multitud de tasques a realitzar per consolidar 

l’aprenentatge de la sortida didàctica com comentaris del tractat durant la 

sortida, dels aprenentatges, de les impressions, guies o memòries de sortides, 

treballs cooperatius que englobin la totalitat de la sortida didàctica, collages, 

comentaris de paisatges i activitats que enllacin el tractat durant la sortida 

didàctica amb nous elements curriculars introduïts a posteriori. Melgar, M.F i 

Donolo, S., (2011) afirmen que totes elles han de ser activitats que fomentin 

l’observació durant la sortida, per la qual cosa haurien de lliurar-se algunes 

abans de realitzar-la. També afirmen que han de fomentar la creativitat, 

l’aprenentatge i permetre ampliar els coneixements de l’aula així com oferir 

oportunitats per consolidar la competència lingüística i materialitzar 

l’experiència de l’aprenentatge. 

 
3.1.3 Aprenentatge per investigació i cooperació 
Com esmentaren Jorba i Casellas, (1996) per etapes en el procés 

d’aprenentatge, en primer lloc cal procedir a què els alumnes explorin allò que 

han de conèixer. En aquesta sortida didàctica es pretén combinar en la sortida 

didàctica l’aprenentatge per investigació a 3r d’ESO per tal que els alumnes 

primer cerquin informació sobre un tema que després consolidaran. Així es 

facilita la interacció a l’aula i l’aprenentatge col·laboratiu, que és un dels 

recursos més vàlids de l’aprenentatge no formal (Dierking, Luke i Büchner, 

2003) i té grans avantatges com els de «potenciar l’aprenentatge de tots els 

alumnes, dels que tenen més problemes per aprendre i també dels que estan 

més capacitats per aprendre». És útil per aprendre no solament els continguts 

referits a actituds, valors i normes, sinó que també contribueix enormement al 

desenvolupament de bona part de les competències bàsiques que assenyala el 

currículum de la LOE. A més, facilita la participació activa de tots els estudiants 

en el procés d’ensenyament i aprenentatge, accentuant el seu protagonisme   
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En aquest procés. Això, sens dubte, contribueix a crear un clima molt 

més favorable per a l’aprenentatge de tots els alumnes alhora que facilita la 

inclusió i la interacció́ de tot l’alumnat, «es dóna una relació més intensa i de 

major qualitat» (Pujolàs, 2008). 

 

3.2 La Serra de Tramuntana. Didàctica d’estudi 
 
El distanciament entre el currículum que s’ofereix a l’estudiant i la seva 

vida diària constitueix una de les raons per les quals els alumnes perden 

interès per la ciència i l’aprenentatge (Blanco, España i Rodríguez, 2012). Al 

currículum de 3r de Ciències Socials i al de 2n de Batxillerat de geografia, hi ha 

nombrosos elements d’estudi que poden canalitzar-se d’una forma més 

efectiva si s’utilitza, per a tal finalitat un espai de referència per als alumnes, i 

pels alumnes de Balears, en especial pels de Mallorca, la Serra de Tramuntana 

és un d’ells. Es tracta d’un indret geogràfic a partir del qual els alumnes poden 

treballar entre altres, la situació i els límits, les elevacions de la Serra, les 

característiques del relleu, la seva litologia i geomorfologia càrstica, les 

característiques climàtiques que configuren junt amb la litologia i els sòls, 

l’existència d’una flora determinada. És l’únic indret de les Balears que té 

preses i un bon lloc doncs per estudiar-les, conèixer les causes de la seva 

construcció, els impactes que provoquen, el seu paper en l’abastiment de 

l’aigua, tot treballant la seva xarxa hidrogràfica i l’important escolament 

subsuperficial de Mallorca en relació a la litologia. A més a més es tracta d’una 

àrea on els alumnes poden treballar l’evolució dels usos del sòl de zones de 

muntanya i l’evolució de l’explotació forestal. 

 

3.2.1. La conca de l’embassament de Cúber  
En aquest sentit, l’àrea de la conca de l’embassament de Cúber, 

localitzat al centre de la Serra de Tramuntana (30º 47’N; 2º 48’ E de 

Greenwich) a una altitud de 745 m.s.n.m i amb una orientació NO-SE, 

constitueix específicament un marc geogràfic idoni per dur a terme una sortida 

didàctica on treballar els elements curriculars esmentats anteriorment i 



_____________________________________________________________Estat de la Qüestió 

18	  

Desenvolupats a l’apartat quatre. Es tracta d’una Conca de 7,32 Km2 

(càlcul elaborat a partir del Model Balear d’Elevacions; E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp),	   localitzada a una vall 

longitudinal en cadena amb la del Gorg Blau. S’ha triat una sortida als voltants 

d’aquest embassament i no del Gorg Blau doncs el perímetre de Cúber és 

transitable al 99%, i el pendent mitjà (22.41%, calculat a partir del model digital 

del terreny creat a partir de Model Balear d’Elevacions mitjançant ArcGIS) és 

menor que el del Gorg Blau on a més, la paret SE, és intransitable.  

 
Imatge 1. Conca de l’embassament de Cúber a Mallorca. Elaboració pròpia a partir de 

la topografia realitzada amb un GPS (Leica 1200) i el Model Digital del Terreny (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp)	  utilitzant	  el	  software	  ArcGIS.	  	  

	  

 

3.2.2 Evolució històrica de l’abastiment d’aigua a Palma. Causes de 
la construcció de la presa 

És un element a treballar. L’embassament de Cúber es construí en 

cadena amb el del Gorg Blau per subministrar d’aigua Palma i els seus ressorts 

turístics (Expediente 29, Proyecto de Construcción de la Presa de Cúber), a 

causa de l’increment de les necessitats de subministrament d’aigua pel 

creixement econòmic arran de l’especialització vinculada al turisme de masses 
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Des de segona meitat de S. XX, la sobreexplotació i salinització dels 

aqüífers de l’àrea de Palma, plantejaren la necessitat d’ampliar l’explotació dels 

recursos hídrics a la Serra de Tramuntana (Ginard, 1995). L’execució final del 

treball fou autoritzada pel Consell de Ministres el 20 de juny de 1969 i el primer 

subministrament d’aigua dels embassaments que suplí Palma data de mitjans 

del 1971 (Ginard, 1995). Aquestes dues preses foren les úniques construïdes 

entre cinc projectes planejats i altres proposats per recollir l’escolament 

superficial a l’illa de Mallorca. Els altres projectes foren refusats a causa de 

sèries dificultats tècniques relacionades amb la litologia (Ginard, 1995). Només 

arribaren a construir-se els embassaments de Cúber i Gorg Blau doncs eren els 

únics localitzats a una vall amb una base litològica impermeable i amb unes 

característiques climàtiques favorables.  

 

3.2.3 Característiques físiques de l’àrea de la conca 
La conca de drenatge de l’embassament de Cúber està localitzada a una 

àrea, entre les majors elevacions de la Serra de Tramuntana: el Puig Major 

(1,445 m) i el Puig de Massanella (1,340 m) (Imatge 1). Indret perfecte per a 

treballar-les. 

 

3.2.3.1 Relleu i litologia 
L’embassament del Cúber està construït en una àrea deprimida, en un 

sinclinal bolcat cap al nord que cobreix al voltant del 35% de la base de la 

conca amb material argilós i calcàries del Baix Juràssic, Dogger i Malm; un 

potent bloc de calcàries massives del Baix Tries forma la base de 

l’embassament i constitueix una mostra significativa del relleu calcari a treballar 

dins els continguts curriculars de geografia de 2n de Batxiller (LOE 2/2006, de 

3 de Maig) (Imatge 2). (Annex 2, Informe Geològic. Projecte de Construcció de 

la Presa de Cúber). 
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Imatge 2. Geologia de la conca de l’embassament de Cúber. Elaboració pròpia a partir de 

l’Annex 2 de l’Informe Geològic. Projecte de Construcció de la Presa de Cúber i el mapa 

geològic de l’IDEIB (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el 

software ArcGIS.  
 

Cal marcar l’existència majoritària de roca calcària a Mallorca i a la Serra 

Nord que, a causa de la seva pròpia naturalesa, ha donat lloc a les 

característiques formes càrstiques que veurem a una part del recorregut durant 

la sortida. La calcària és una roca fàcilment soluble d’elevada porositat que 

reacciona activament amb la presència d’àcids (pràctica que pot mostrar-se al 

camp) i que ocasiona en conjunt el modelatge que coneixem amb el nom de 

kàrstic o càrstic. 
 

3.2.3.2 Clima 
Una de les causes de localitzar l’embassament en aquesta àrea i que cal 

treballar, és l’abundant règim de precipitacions de la Serra de Tramuntana a 

diferència d’altres parts de les Illes Balears. El règim de temperatures es 

divideix, igual que a altres àrees de la Mediterrània i de Balears, en quatre 

estacions. La temperatura màxima mitjana registrada a l’estació de Son Torrella 
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(Estació localitzada on hi ha actualment la presa i cessà les operacions 

el 1988) oscil·la entre 28 i 32 ºC, la mínima entre 0 i -2 ºC i la temperatura 

mitjana anual és d’11-13 ºC (SIG Magrama Geoportal). El fet singular i destacat 

és que malgrat que el règim tèrmic es distribueixi en quatre estacions, les 

precipitacions esdevenen principalment a la tardor i l’hivern amb un procés 

important de reforçament orogràfic. Així, intensitats de precipitació molt 

notables no són un fenomen excepcional i constitueixen un tret de 

caracterització climàtica a treballar. S’hi han registrat intensitats de precipitació 

superiors als 500 mm en 24 h, com els 504 mm recollits a Son Torrella entre el 

18 i 19 d’octubre del 1979. Mentre la mitjana de precipitacions a Palma és de 

371 mm (Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 

Climàtic), la mitjana anual de precipitacions calculada de les dades de l’estació 

meteorològica de Lluc (Estació AEMET E-B013) durant el període 1977-2010 

és de 1,277 mm, amb una variació interanual de 0,29%. Els Registres a Son 

Torrella computen una mitjana de 1,385 mm amb un màxim de 2.077 mm el 

1978 i un mínim de 797 mm en 1983 (Estació AEMET B864).  

 

3.2.3.3 Hidrologia 
La conca de l’embassament de la presa de Cúber (Imatge 3), cobreix 

7,32 km2 de la capçalera del torrent d’Almedrà, que al seu torn forma part del 

torrent de Muro (445km2), la conca de drenatge més important de Mallorca. 

Rep el drenatge superficial del vessant septentrional de la carena formada pels 

puigs de l’Ofre, Na Franquesa i sa Rateta, així com del vessant sud de la Serra 

de Son Torrella i de la vessant de ponent del Morro de Cúber (Govern de les 

Illes Balears. Document de gestió de la finca pública de Cúber, 2002).  La 

contribució anual és de 4,38 hm3. A aquestes aportacions s’hi ha d’afegir 

l’aigua provinent del Gorg Blau, que és bombada aigües amunt per 

emmagatzemar-s’hi i ser utilitzada a posteriori pel subministrament urbà. Una 

mitjana anual de 12 hm3 d’aigua potable s’utilitza per abastir la ciutat de Palma i 

altres municipis (Govern de les Illes Balears. Document de gestió de la finca 

pública de Cúber, 2002). En l’estació d’aforament localitzada on hi ha 

actualment la presa de Cúber, durant el 
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Període 1955-1970, un màxim de descàrrega de 109 m3 s-1 fou mesurat 

(Ginard, 1995). A més a més, es tracta d’una conca, com succeeix a la resta de 

Mallorca, on els processos subsupercials són molt importants en relació a la 

geologia i geomorfologia calcàries (Estrany, Garcia i Batalla., 2009). Cal 

remarcar doncs, que en aquesta conca formada per roques carbonatades, el 

carst determina la hidrologia (White, 2002). 

 

 
Imatge 3. Mapa de la conca de l’embassament de Cúber. Elaboració pròpia a partir del 

Model Digital del Terreny (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la 

modelització de la xarxa hidrogràfica amb el software ArcGIS 

 

3.2.3.4 Vegetació i evolució dels usos del sòl 
Els usos del sòl i la coberta vegetal d’una àrea són el resultat de 

complexes interaccions entre les característiques físiques naturals, culturals i 

l’organització social d’un lloc (García, 2003). En primer lloc, cal puntualitzar que 

els sòls que es desenvolupen a la Serra de Tramuntana venen determinants en 

gran mesura per un substrat rocós calcari molt potent, a més a més estan 
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Condicionats per la humitat, la precipitació, l’evapotranspiració i el règim 

tèrmic. A un curs d’edafologia aquí a Mallorca (Juliol 2012) es determinà que el 

sòl més abundat en aquesta àrea és el Mollisòl Haploxeroll lític segons la Soil 

Taxonomy (Porta et al., 2008) és un sòl pobre indentat entre material rocós 

calcari, en roca calcària pura (99% calcita), no llaurat. Aquest sòl només 

representa un petit percentatge en les extensions de roca perquè la major part 

de la superfície de la conca és predominantment nua (>80%). Això condiciona 

la vegetació que és predominantment calcífuga dominada pel Pteridium 

aquilinum i les acidòfiles que apareixen quan els sòls s’hi ha descalcificat una 

mica més (Ballester, 1991). Hi abunda també el carritxar (Smilaco balearicae-

Ampelodesmatum mauritanicae), tot i que la variabilitat d’hàbitats de la zona 

d’estudi és molt important. Pel que fa a les espècies inferiors cal destacar 

l’endèmica falguerola (Dryopteris pallida ssp. Balerica) que a Cúber viu al puig 

de Sa Font i a la zona de la presa (Govern de les Illes Balears. Document de 

gestió de la finca pública de Cúber, 2002), el Buxus baleàrica, el matollar 

xeroacàntic de Teucrietum subespinosi a les parts més altes, i els joncs 

(Molino-Holoschoenion) a les zones més humides. Destaca la vegetació 

rupícola als penyals i el matollar xeroacàntic. De plantes superiors destaca 

l’alzinar (Quercus ilex i Cyclamini-Quercetum ilicis), el Pinus halepensis i el 

Pinus nigra però hi ha més de 300 espècies catalogades, 7 d’elles són 

endemismes, 12 balears i 4 tirrènics. De les vegetals endèmiques, hi ha 

espècies catalogades rares o vulnerables per la UICN (Unió Internacional per la 

Conservació de la Natura) com la Lonicera pyrenaica var majoricensis, l’Ononis 

zschackei i l’Hypericum hircinum ssp cambessedessi. Pel que fa a rares trobem 

la Brassica balearica, la Solenopsis minuta ssp balearica, l’Arenaria grandiflora 

ssp glabrescens, la Globularia cambessedesii, el Galium balearicum i la Linaria 

aeruginea ssp pruinosa (Govern de les Illes Balears. Document de gestió de la 

finca pública de Cúber, 2002). A més a més, A Cúber hi viuen una sèrie 

d’espècies vegetals relictes que molt probablement eren molt abundants a la 

flora de fa més de 6000 anys. Es tracta d’espècies com el boix (Buxus 

balearica), el teix (Taxus baccata) el rotaboc (Acer opalus ssp granatense) i 

l’Ephedra fragilis també a zones elevades. La vegetació que trobem avui dia i 
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Els alumnes treballaran, no és estàtica. Els canvis en la vegetació i en 

els usos del sòl tenen impactes tant socials com ecològics a tots els nivells. En 

aquest sentit, l’activitat antròpica a Mallorca i a la Serra de Tramuntana ha 

contribuït, durant els passats cinc mil·lennis al declivi dels boscos d’alzines i 

pins (Ginés i Ginés, 2011). La Serra de Tramuntana ha estat parcialment 

desforestada i utilitzada per pastures d’ovelles i cabres, i conreada 

fonamentalment per oliveres (Ballori, 1991). En aquest sentit, els boscos de la 

Serra de Tramuntana han estat explotats durant centenars d’anys per extraure 

la fusta i convertir-la en carbó a les carboneres; a més a més, la fusta i el carbó 

han estat utilitzats com a combustible als forns de calç durant dècades.  

L’element més significatiu a la Serra de Tramuntana, igual que a moltes 

regions de la Mediterrània ha estat la presència de terrasses, com a part d’una 

agricultura i paisatge cultural (Hooke, 2006), molt importants en el maneig dels 

conreus de secà dels arbres fruitals (Grimalt, Blazques i Gomila, 1992) i, en la 

prevenció de l’erosió del sòl. Aquesta tendència no obstant ha canviat, hi ha 

hagut un clar decreixement dels conreus en marjades des de la segona meitat 

del S. XX (Grimalt et al., 1992); l’abandonament dels conreus menys productius 

i marginals ha esdevingut la tendència més important pel que fa als usos del 

sòl de la Serra de Tramuntana amb el pas d’una societat agrícola a una 

industrialitzada i turística. Totes aquestes qüestions seran treballades tal com 

es presenta al desenvolupament de la proposta. A l’embassament de Cúber, on 

els conreus en terrasses eren freqüents (representaven el 15,6% de la conca 

de la presa de Cúber en 1956), avui dia només resten alguns signes de 

terrasses passades, les parets d’aquestes s’han esbucat i la conca ha sofert un 

significant procés espontani de reforestació (Llorens, Poch, Latron, 

Gallart,.1997). Avui dia, l’àrea de la conca està coberta per un 21% de pinar 

dens i bosc d’alzines, i un 34% de bosc no dens. El 7% de la conca fou 

reforestada el 2008 amb Pinus halepensis i Quercus ilex (Secció de Patrimoni 

Forestal-Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl. Direcció General de Medi 

Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Conselleria d'Agricultura, Medi 

Ambient i Territori de les Illes Balears); la resta de la conca està representada 
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 Per roca nua i l’embassament (mapa de reforestació i rehabilitació de 

terrasses a escala 1:250.000 de la Secció de Patrimoni Forestal-Servei de 

Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de Medi Natural, 

Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Territori de les Illes Balears). Un estudi previ elaborat titulat: 

Modelling sediment yield in the Cúber reservoir catchment. Temporal evolution 

(1956-2010), tutoritzat pel Dr. Joan Estrany Bertos analitzà els canvis de la 

coberta vegetal entre 1956 i 2010 quantificats utilitzant fotointerpretació de 

fotografies aèries digitalitzades a escala 1:5000 dels anys 1956, 1973, 1989, 

2002, 2008 i 2010 procedents del Servei Fotogràfic i Cartogràfic de l’Exèrcit 

Espanyol (1973), de l’IDEIB (Infraestructura de Dades Espacial de les Illes 

Balears) utilitzant la classificació del CORINE Land Cover 2002-2006 i mostra 

com, en primer lloc, els conreus en marjades que en 1956 ocupaven el 15,6% 

de l’àrea de la conca van desaparèixer en 16 anys. En segon lloc, la vegetació 

natural d’alzines i pi ha recolonitzat les àrees descobertes de vegetació; el que 

en 1956 representava només el 35% de la superfície de la conca, en 2010 

ocupa més un 50% d’ella a causa de l’abandonament de l’agricultura tradicional 

i de l’explotació forestal. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 
 
4.1 Proposta de sortida didàctica 
La sortida didàctica proposada se centra en un itinerari didàctic guiat als 

entorns de l’embassament de Cúber, a Mallorca. Es tracta d’una àrea idònia 

per treballar continguts curriculars de Ciències Socials, especialment de 3r 

d’ESO i de 2n de Batxiller doncs els alumnes consolidaran a partir del treball 

previ, durant la sortida i a posteriori, molts dels continguts curriculars ja 

treballats durant el curs escolar alhora que introduiran nous conceptes i, 

treballaran i consolidar procediments i actituds claus per les Ciències Socials. 

Es tracta d’una àrea localitzada al centre de la Serra de Tramuntana, amb un 

element singular a Mallorca i Balears, com és una presa artificial d’aigua. 

També representa un indret clau en litologia i en paisatge; a més a més de 

presentar unes característiques climàtiques específiques i significatives que li 

configuren al seu torn, unes hidrològiques específiques per Mallorca i Balears. 

A banda de les característiques físiques, en aquesta conca es pot treballar la 

vegetació representativa, les activitats tradicionals d’explotació forestal dutes a 

terme a la Serra de Tramuntana durant segles, aprendre a interpretar el 

paisatge i els canvis produïts en ell, al torn que es treballa i introdueix l’impacte 

que l’ésser humà causa sobre el medi intruït un tema clau com és el problema 

de l’aigua a Balears. 
 
4.2 Etapes educatives 
En relació als elements representatius a treballar de l’àrea de visita, s’han 

escollit les etapes educatives de 3r d’ESO de Ciències Socials i de 2n de 

Batxillerat de l’especialitat de Geografia, ja que els continguts més significatius 

a treballar es corresponen amb els currículums oficials d’aquests nivells per 

Ciències Socials segons la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de Maig, d’Educació.  
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4.3 Objectius i continguts per cursos 
4.3.1 Objectius i continguts a 3r d’ESO  

1. Saber la realització d’una sortida didàctica, els elements d’avaluació i la 

metodologia seguida per treballar-la. 

2. Conèixer l’aprofitament econòmic i la relació que existia entre la naturalesa, 

l’explotació del bosc i la societat. Les activitats econòmiques d’explotació 

forestal de la Mallorca preturística. 

3. Analitzar el canvi en l’activitat agrària als municipis de la Serra de 

Tramuntana de Mallorca i les transformacions produïdes en l’evolució dels usos 

del sòl. 

4. Localitzar l’àrea de la visita al terme municipal dins Mallorca i els municipis 

de la Serra de Tramuntana. 

5. Conèixer i comprendre el concepte de corba de nivell i quina relació guarda 

amb el relleu i la xarxa hidrogràfica. 

6. Identificar els elements més rellevants del lloc de la sortida didàctica,  

l’itinerari a realitzar prèviament al desenvolupament d’aquesta i, les causes de 

la construcció d’un element clau en la sortida didàctica, la presa de Cúber. 

7. Relacionar Tot el tractat durant les sessions preparatòries amb el treball 

realitzat durant la sortida didàctica. 

8. Localitzar l’àrea de la visita al terme municipal dins Mallorca i els municipis 

de la Serra de Tramuntana. 

9. Consolidar el concepte de corba de nivell, la seva elaboració i la relació que 

guarda amb el relleu i la xarxa hidrogràfica visualitzant-ho sobre un plànol i a la 

realitat. 

10. Visualitzar, Interpretar i descriure un paisatge, el paisatge de la conca de 

l’embassament de Cúber. 

11. Introduir el coneixement, les característiques físiques i el principal tipus de 

rocam del relleu Balear. 

12. Comprovar la composició calcària de la major part del rocam de Balears. 

13. Identificar les principals espècies vegetals de la biogeografia Balear i 

mediterrània presents en la conca de l’embassament de Cúber. 

14. Distingir i precisar els oficis antics centrats en l’explotació forestal i 
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 Reconèixer les seves manifestacions en el paisatge. 

15. Sintetitzar les característiques hidrogràfiques de la conca de la presa de 

Cúber en relació a la hidrologia de Mallorca i als elements climàtics principals 

de la conca que determinen la seva construcció, així com la història de 

l’abastiment de l’aigua a Palma. 

16. Interpretar els canvis produïts en l’evolució dels usos del sòl d’una àrea 

determinada prèvia identificació a l’aula, a partir de l’anàlisi realitzada i la 

visualització de l’àrea en qüestió. 

17. Comprendre el procés de construcció d’una presa i les modificacions 

antròpiques i físiques produïdes durant aquesta. 

18. Millorar els conceptes, coneixements, destreses i actituds treballats a l’aula 

amb el desenvolupament de la sortida didàctica. 

19. Distingir i precisar els impactes ambientals i antròpics que tenen les 

construccions de preses. 

20. Reflexionar sobre l’impacte i la problemàtica de l’aigua a Balears. 

21. Aprendre a sintetitzar tots els coneixements, destreses i aptituds en una 

memòria. 

22. Col·laborar amb els companys i aprendre a treballar en grup 

 

CONTINGUTS 
Conceptuals 
1. Forns de calç, calciners, coneixement del procés d’elaboració de la calç, de 

la neu, de les cases de neu, els nevaters i el carbó; carboners. Explotació 

forestal. 

2. Activitat agrària de la Serra de Tramuntana, activitat principal, activitats 

econòmiques relictes. Autarquia, policultiu, rotació de conreus, explotació 

agrícola, explotació forestal, PIB, evolució d’usos del sòl, anàlisi del paisatge 

de la conca de l’embassament de Cúber a la Serra de Tramuntana des del 

1956. 

3. Corba de nivell, municipis als quals pertany la Serra de Tramuntana, torrent i 

xarxa hidrogràfica. 
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 4. Topònims i localització dels entorns de Cúber: Font des 

Noguer, Coll Coma dels Ases, Son Torrella, Puig Major, Tossals Verds, Gorg 

Blau, Puig de Ses Vinyes. Septentrional, Patrimoni de la humanitat, relació 

entre la litologia, la precipitació, l’escolament, la vegetació, l’acció antròpica. 

Abastiment d’aigua, extracció, salinització d’aqüífers. 

5. Municipi, ubicació. 

6. Cota, corba de nivell, tàlveg i xarxa hidrològica. Anàlisi del paisatge, 

document de gestió d’una àrea. 

7. Roca calcària atacada per àcids. 

8. Surgència, font. 

9. Vegetació representativa de la conca, pi, càrritx, matollar, vegetació 

calcícola, boix, vegetació climàcica, alzinar, arbocera, vegetació de zones 

humides, falgueres, joncs, endemismes, estepa Joana, estepa blanera, eixorba 

rates o coixinet de monja, aritja, jonc, teix, rotaboc. 

10. Hidrologia de la zona, precipitacions, torrent d’Almedrà, torrent de Muro, 

infiltració, càrstic, canó càrstic, reforçament orogràfic. 

11. Refugi, ICONA. 

12. Evolució usos del sòl, orto fotografies, conreus, matollar, pinar, alzinar, 

urbà, zona humida. 

13. Subministrament, ressort turístic, salinització aqüífer, impactes de la 

construcció de pantans, hm3. 

14. Sobreexplotació aigua, problemàtica hídrica Mallorca i Balears, recurs 

hídric convencional, aigua regenerada, aigua dessalada, règim hídric, balanç 

d’energia d’un riu, vegetació de ribera, macròfit, impacte antròpic en la 

construcció de preses, desbordament, crescuda, larves, mosca negra, 

espècies invasores, cadena d’afecció d’impacte ambiental, sediment, 

salinització, intrusió marina, gestió hídrica. 

15. Climograma, règim de vents, carboners, nevaters, explotació forestal, 

calciners, vegetació a la Serra de Tramuntana, activitats tradicionals Serra de 

Tramuntana. 
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Procediments, destreses i habilitats 
1. Lectura d’un text de text, comentari d’una imatge i comprensió de l’exposició. 

2. Pluja d’idees, lectura d’un coment: Bases per a la Gestió del Paisatge de la 

Serra de Tramuntana modificat 

(https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2014/115814/basgespaisertra_a2014p88-

167.pdf, comentari d’un gràfic de l’evolució del PIB per sector d’activitats a les 

Balears, Definició de conceptes al text amb la consulta dels mots a diccionaris, 

interpretació i visualització de fotografies aèries i orto fotografies digitalitzades. 

3. Completar un mapa mut dels municipis de la Serra de Tramuntana. 

Contestar a una pregunta, a quin municipi pertany el lloc de la visita. Atenció i 

enteniment de l’explicació del que és una corba de nivell i com identificar a 

partir d’elles el relleu, la xarxa de rius i dibuixar la xarxa de torrents que 

desemboquen a l’embassament de Cúber a un mapa topogràfic. 

4. Enteniment i atenció a la presentació de l’itinerari de la sortida, dels elements 

més rellevants a tractar durant aquesta. 

5. Enteniment de les explicacions donades a l’activitat de desenvolupament 

dels aspectes més rellevants del lloc de la visita. 

6. Lectura del document de la justificació de la construcció de la presa de 

Cúber. Contestar al perquè de la decisió de construir-la. 

7. Localitzar a un mapa l’àrea de la zona de visita a un mapa. 

8. Unir un mapa de punts de cota per elaborar corbes de nivell de la zona en la 

qual es trobaran els alumnes i interpretar la xarxa hidrològica sobre ell. Lectura 

d’un fragment de gestió de la finca de Cúber i descripció del paisatge que tenen 

al voltant. Ajuda oral en la identificació de topònims dels principals relleus 

9. Comprovació de l’atac amb una gota d’àcid clorhídric sobre la roca calcària. 

Breu explicació del perquè. 

10. Explicació a Sa Font des Noguer. 

11. Omplir una graella d’identificació d’espècies, completar-la amb el dibuix o 

descripció d’altres espècies que no hi siguin a la graella i descriure on s’han 

vist. 

12. Visualització del relleu i de la ubicació, enteniment i relació de l’explicació. 

13. Enteniment i atenció a l’explicació. 



__________________________________________________Desenvolupament de la proposta 

	   31	  

 14. Visualització d’imatges aèries, de mapes d’evolució d’usos del 

sòl, correcció de l’activitat de consolidació 3 de la 2a sessió i enteniment i 

atenció a les explicacions. 

15. Visualització de fotografies antigues de la construcció de l’embassament i 

atenció a les explicacions. 

16. Reflexionar sobre quins són els impactes que ocasionen les preses. 

Atenció i correcció a partir de l’activitat de desenvolupament dels impactes 

ambientals de la construcció de preses i el problema de l’aigua a Balears. 

17. Realització treball en grup i exposició. 

 

Actitudinals 
1. Integració del coneixement après a l’aula i l’aplicació a la realitat. 

2. Consciència de l’evolució de la natura i de l’impacte que els éssers humans 

produeixen sobre ella. 

3. Valoració i coneixement del territori proper, els seus recursos i la seva 

història. 

4. Valoració de la importància de preservar el medi, de conservar els recursos 

naturals i, el patrimoni històric i natural. 

5. Integració i cooperació amb els companys. 

6. Aprofitar els documents audiovisuals com a font documental, d’informació 

d’anàlisis i de foment de l’actitud crítica. 

7. Respecte cap als companys 

8. Participació a l’aula i durant la sortida. 

9. Realització de les tasques. 

10. Cura en la realització de tasques. 

11. Compliment de les normes en la realització de les tasques. 

12. Cura amb el material. 

13. Responsabilitat a la tasca en grup i cap als companys. 
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4.3.2 Objectius i continguts a 2n de Batxillerat 
1. Saber la realització d’una sortida didàctica, els elements d’avaluació i la 

metodologia seguida per treballar-la. 

2. Conèixer i comprendre el concepte de corba de nivell, quina relació guarda 

amb el relleu i la xarxa hidrogràfica així com el concepte d’escala i saber 

aplicar-lo a un mapa per conèixer la relació que hi ha entre aquest i la realitat. 

3. Interpretar els elements climàtics d’una conca. 

4. Relacionar els elements climàtics: com la precipitació amb les 

característiques litològiques i geomorfològiques d’una zona per deduir el 

comportament hidrològic d’aquesta i de la vegetació. 

5. Identificar els elements més rellevants del lloc de la sortida didàctica,  

l’itinerari a realitzar prèviament al desenvolupament d’aquesta i les causes de 

la construcció d’un element clau en la sortida didàctica, la presa de Cúber. 

6. Distingir els oficis antics centrats en l’explotació forestal i reconèixer les 

seves manifestacions en el paisatge. 

7. Interpretar i distingir els canvis produïts en l’evolució dels usos del sòl d’una 

àrea determinada prèvia identificació a l’aula a partir de l’anàlisi d’orto 

fotografies aèries. 

8. Aprendre el funcionament d’un servidor cartogràfic com és l’IDEIB. 

9. Relacionar tot el tractat durant les sessions preparatòries amb el treball 

realitzat durant la sortida didàctica. 

10. Consolidar el concepte de corba de nivell i la relació que guarda amb el 

relleu i la xarxa hidrogràfica visualitzant-ho sobre un plànol i a la realitat. 

11. Comprovar la composició calcària de la major part del rocam de Balears. 

12. Visualitzar, interpretar i descriure un paisatge, el paisatge de la conca de 

l’embassament de Cúber. 

13. Consolidar el coneixement de les característiques físiques i el principal tipus 

de rocam del relleu Balear. 

14. Identificar les principals espècies vegetals i les característiques de la 

biogeografia Balear i mediterrània presents en la conca de l’embassament de 

Cúber. 

15. Sintetitzar les característiques hidrogràfiques de la conca de la presa de 
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 Cúber en relació a la hidrologia de Mallorca i als elements climàtics principals 

de la conca, que determinen la seva construcció i, la història de l’abastiment de 

l’aigua a Palma. 

16. Interpretar els canvis produïts en l’evolució dels usos del sòl d’una àrea 

determinada prèvia identificació a l’aula a partir de l’anàlisi realitzada i la 

visualització de l’àrea en qüestió.  

17. Distingir i precisar els oficis antics centrats en l’explotació forestal i 

reconèixer les seves manifestacions en el paisatge. 

18. Comprendre el procés de construcció d’una presa i les modificacions i 

impactes antròpics i físics que provoca. 

19. Conèixer el problema de l’aigua a Balears. 

20. Conscienciar i reflexionar de la necessitat de preservació i gestió d’un 

recurs vital, escàs i vulnerable. 

21. Millorar els conceptes, coneixements, destreses i actituds treballats a l’aula 

amb el desenvolupament de la sortida didàctica. 

22. Aprendre a sintetitzar tots els coneixements, destreses i aptituds en una 

memòria. 

 

CONTINGUTS 
Conceptuals 
1. Corba de nivell, escala (gràfica i numèrica), isohipsa, isòbata, equidistància, 

línia de màxim pendent, divisòria d’aigües, tàlveg, coll, cim, avenc. 

2. Climograma, índex de Gaussen, precipitació mensual acumulada, efecte 

foehn, llim, dolomites, carbonat càlcic, magnesi, bretxes. 

3. Patrimoni de la Humanitat, Paisatge cultural, UNESCO, MDE, aspectes 

rellevants del municipi al qual pertany la presa de Cúber, vall longitudinal, 

vegetació endèmica, jonc, falgueres, vegetació climàcica, carritxar, acidòfiles, 

calcífugues, activitats tradicionals de la Serra de Tramuntana: calcineres, 

carboneres i cases de neu.  

4. Orto fotografia, paisatge representatiu, evolució històrica del paisatge i dels 

usos del sòl.
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 5. Tàlveg, delimitació conca, coll, cim. Àcid clorhídric, precipitació, 

carbonatació, descarbonatació de la roca calcària. Descripció d’un paisatge. 

Coneixement relleu i topografia de la zona. Font. Pi femella, càrritx, matollar 

calcícola, boix, alzinar, arbocera, faig, falguera, coscoll, garriga, estepa Joana, 

estepa blanera, eixorba-rates, coixinet de monja, aritja baleàrica, teix, rotaboc. 

6. Unitats de mesura: m2, m3/s, hm3, mm. Canó càrstic, torrent. Alberg de 

Cúber, ICONA. 

7. Explotació forestal, marjades, terrasses, evolució del sòl, coberta vegetal, 

repoblacions. 

8. Evolució històrica de l’abastiment de l’aigua a Palma. Presa, embassament. 

9. Alzinar xeroacàntic, restes de rotllos de sitja i barraques de carboner. 

10. Règim fluvial, inundació, impacte de la construcció de preses. 

Desbordament, crescuda, macròfit, espècies invasores, energia curs fluvial, 

balanç energètic d’un riu, delta, estuari, sedimentació, platja, dinàmica fluvial.  

11. Problema de l’aigua a Balears, intrusió salina, nitrificació. 

 
Procediments, destreses i habilitats 

1. Comprensió i assimilació de l’activitat de desenvolupament, presentació dels 

conceptes.  

Identificació dels principals trets geomorfològics i de relleu a partir d’un mapa 

de corbes de nivell de l’àrea de la conca.  

Càlcul, a través del mateix mapa de les distàncies existents a la realitat de tres 

talls identificats al mapa a partir de l’escala d’aquest. 

2. Elaboració i comentari d’un climograma, relació del clima amb els altres 

elements físics, comentari d’un mapa geològic, contestar a la relació existent 

entre precipitació i rocam pel que fa a la hidrologia i quin procés domina i 

determina la litologia calcària.  

3. Atenció i enteniment de les activitats de desenvolupament. 

4. Descripció de l’evolució d’usos del sòl, de l’evolució del paisatge a partir 

d’orto fotografies aèries en 6 estadis. Visualització de l’evolució a més escala 

de 
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Detall a través del portal IDEIB 

http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp?lang=es 

5. Correcció de l’activitat de consolidació 1 de la primera sessió visualitzant la 

realitat. Comprovació de l’efervescència i reacció de la roca calcària en 

contacte amb un àcid.  Visualització i descripció del paisatge al Coll de Sa 

Coma dels Ases. 

Atenció a l’explicació a sa Font des Noguer. 

Visualització i recerca d’espècies a partir d’una guia.  

6. Comprensió i atenció durant l’activitat de desenvolupament 5 a la paret de la 

presa de Cúber en l’explicació de la hidrologia, la climatologia de la zona i les 

formes càrstiques. Atenció i comprensió durant l’explicació a l’alberg de Cúber.  

7. Atenció durant l’activitat de desenvolupament 7 i correcció de la de 

consolidació 2 de la tercera sessió. Visualització de la cartografia feta sobre les 

imatges d’evolució d’usos del sòl. 

8. Atenció i comprensió durant l’activitat de desenvolupament 8. Visualització 

de les imatges històriques de la construcció de la presa. 

9. Visualització de les restes i atenció a l’activitat de desenvolupament 9. 

10. Atenció i visualització de l’activitat de desenvolupament 1 de la sessió 6 

posterior a la sortida. 

11. Atenció i comprensió de l’activitat de desenvolupament 1 de la sessió 6. 

Lectura i comentari d’un text: Hidrogeologia de les Illes Balears: les masses 

d’aigua càrstiques. Visualització d’un mini documental: l’aigua, molt més que un 

recurs, és part del que som: https://vimeo.com/31074914. Elaboració de 

propostes de millora hídrica. 

 

Actitudinals 
1. Integració del coneixement après a durant tota l’etapa educativa, 

especialment a l’assignatura de geografia de 2n de Batxillerat i saber aplicar-lo 

a problemes reals. 

2. Consciència de l’evolució de la natura i de l’impacte que els éssers 

humans produeixen sobre ella 
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3. Valoració i coneixement del territori proper, els seus recursos i la seva 

història. 

4.  Valoració de la importància de preservar el medi, de conservar els 

recursos naturals i el patrimoni natural. 

5.  Aprofitar els documents audiovisuals com a font documental, 

d’informació d’anàlisis i de foment de l’actitud crítica 

6. Respecte als companys 

7. Participació en l’aula. 

8. Realització de les tasques. 

9. Cura en la realització de les tasques. 

10. Seguiment de les normes establertes en l’elaboració de cada tipus de 

tasca. 

11. Consciència social i natural. 
 

4.4 Competències que es treballen. Generals i específiques 
1. La competència social i ciutadana 

1.1 Valorar la importància dels recursos naturals. La importància de la 

gestió i la preservació del medi. Comprensió de l’entorn immediat, necessari 

per exercir una ciutadania democràtica en defensa dels valors ambientals i la 

preservació de l’entorn i del patrimoni històric i cultural. 

 

2. La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

2.1 Conèixer com l’ésser humà depèn de la natura, com ha interactuat 

amb ella des de sempre i la necessita per treure’n els recursos per subsistir i 

desenvolupar les activitats econòmiques. 

 

3. Competència cultural i artística 

3.1 Visió del medi físic com un art natural. Aprendre a interpretar el 

paisatge a partir del qual s’identifiquen els professos de formació, les 

característiques físiques d’un relleu i l’impacte antròpic. 

3.2 Aprendre a interpretar la realitat a través d’un dibuix, una imatge i 

una fotografia aèria.
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3.3 Valorar la fotografia antiga com una font de coneixement històric i 

cultural. 

4. Tractament de la informació i competència digital 

 4.1 Emprar les noves tecnologies com eina de recerca pel treball i 

tractament de la informació. 

4.2 Maneig de cartografia digital i sistemes d’informació geogràfica, 

documents de text, presentacions i diccionaris virtuals. 

 

5. La competència en comunicació lingüística 

 5.1 Expressar i defensar idees i raonaments, de forma oral i escrita. 

 5.2 Comunicar per escrit el coneixement i la interrelació de forma 

raonada. 

5.3 Atendre i comprendre les explicacions del professor i dels companys. 

 

6. Competència per aprendre a aprendre 

 6.1 Capacitat de valorar els errors propis durant les correccions i aplicar 

les millores pertinents en les següents activitats. Relacionar tot el coneixement i 

ésser conscient de l’evolució en l’aprenentatge. 

 6.2 Consciència de l’aprenentatge a través de la comparació de les 

respostes donades i la realització d’activitats abans de les explicacions. 

 6.3 Emprar les estratègies d’aprenentatge i d’estudi de forma autònoma. 

7. Autonomia i iniciativa personal 

 7.1 Utilització de les explicacions i de les exposicions per realitzar les 

activitats de consolidació de forma autònoma. 

 7.2 Planificació del treball 

 7.3 Aportació d’arguments i defensa de les opinions raonades a la classe 

i a les activitats. 

7.4 Responsabilitzar-se de la tasca individual als treballs en grup. 

8. Competència matemàtica 

 8.1 Observació i localització als mapes i les imatges (escala) 

8.2 Tractament de dades de precipitació i temperatura i l’elaboració de 

climogrames.



__________________________________________________Desenvolupament de la proposta 

	   38	  

4.5 Metodologia 
     

Aquesta sortida didàctica pretén integrar el treball a través d’una 

metodologia centrada en el treball autònom, cooperatiu però també en 

l’individual. Es tracta d’una sortida didàctica que pretén integrar el treball previ 

amb la posterior reinterpretació i consolidació al camp i l’assoliment final a 

l’aula. Per això s’han proposat tot tipus d’exercicis a realitzar tant a l’aula com al 

camp. En ells s’incentiva la recerca d’informació prèvia al descobriment i 

consolidació al camp, especialment a 3r d’ESO, també tracta de fomentar-se la 

comprensió lectora però també la descripció del paisatge in-situ, la interpretació 

de fotografies aèries i la reinterpretació d’aquestes a la realitat, el descobriment 

d’elements cartogràfics, la realització d’inventaris com el de vegetació i la 

visualització de fotografies antigues i el maneig d’eines d’informació geogràfica. 

Pel que fa a les sessions expositives, es tractarà de presentar a partir de 

PowerPoint i PDF els continguts més rellevants a tractar durant el 

desenvolupament de les sessions preparatòries i de consolidació de la sortida 

didàctica. Es pretén també guiar les sessions expositives a la sortida didàctica 

amb imatges reproduïdes a través d’una tableta si és possible o cartolines en el 

cas que no sigui possible, per guiar les explicacions i centrar l’atenció de 

l’alumnat. Les sessions expositives prèvies són consolidades amb activitats 

tant posteriors a l’explicació com elaborades durant la sortida didàctica. Les 

presentacions inclourien els elements més significatius d’articles, imatges i 

recursos que complementen l’explicació. Amb aquesta metodologia integradora 

es pretén que l’alumne assimili al màxim destreses, procediments i actituds, 

consolidi, aprengui, treballi, relacioni coneixements i sabers i els pugui aplicar a 

la realitat. Les activitats són guiades per exposicions i es pretén que l’alumne 

s’iniciï en la tasca de prendre apunts i/o la treballi segons el nivell, apunts que 

s’hauran d’adjuntar junt amb els exercicis a una memòria. Les presentacions i 

el material lliurat a lectures, articles, fotografies i activitats contenen tota la 

informació necessària per desenvolupar la sortida didàctica i les activitats. Pel 

que fa al material expositiu, el docent només presenta el més significatiu i 

explicarà el contingut per tal de fer-lo assimilable per part de l’alumnat. Els 
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 Alumes, tenen a disposició material lliurat per treballar les activitats. Per 

aquesta proposta didàctica no es farà servir llibre de text, tot i que els alumnes 

que en tinguin puguin consultar-lo com qualsevol altre manual. 

Dins les sessions expositives es deixarà torn per preguntes i per les 

explicacions de les activitats a realitzar. Es donarà suport durant la realització 

de les activitats de consolidació per resoldre els dubtes que els alumnes puguin 

tenir i guiar-los en l’aprenentatge. Aquest suport serà especial pels alumnes 

amb necessitats educatives especials que tenen tasques adaptades tot i que 

caldrà comprovar i seguir la seva col·laboració i total integració especialment 

en la tasca comuna de grup. 

 A totes les sessions es deixarà temps perquè els alumnes realitzin 

les activitats a l’aula, a excepció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió 3 

de 3r d’ESO. Totes les altres activitats seran comentades i corregides, a la 

mateixa sessió, a la sessió següent o durant el desenvolupament de la sortida 

didàctica al camp, a excepció del comentari de text de 2n de Batxillerat que 

serà corregida amb el conjunt de la memòria. Al final de tot s’han d’incloure tots 

els exercicis i explicacions més adients a una memòria de camp que serà 

corregida, avaluada i entregada. Es pretén que l’alumne sigui partícip i 

responsable del seu aprenentatge i de la seva avaluació. Hi ha tant activitats 

individuals i grupals segons el nivell. Les activitats de 2n de Batxillerat estan 

orientades al model de selectivitat vigent i hi ha planificades menys sessions 

que a 3r d’ESO a fi de ser, malgrat ser una proposta ambiciosa pel que fa a 

temporalització, el més aplicable possible.  

Aquesta sortida didàctica es correspon al Bloc 1 del currículum de 

Ciències Socials de 2n d’ESO de la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig 

d’educació, també consolida i treballen específicament els Blocs 1, 2 i 3 de 

Ciències Socials de 3r d’ESO i els blocs 1, 2, 4, 6 i 7 de 2n de Batxillerat. 
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4.6 Temporalització 
4.6.1 Temporalització de les sessions prèvies a la sortida didàctica 
didàctica 3r d’ESO 
 
o 1a SESSIÓ:  
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: Explicació de la realització d’una 

sortida didàctica als entorns de l’embassament de Cúber (8±2) 
Ø Repartir fulletons informatius i autorització pels pares (1±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 2: Explicació dels criteris d’avaluació, 

del treball en grup i lliurar la documentació necessària per a cada treball. (7±1) 
Ø Activitat de consolidació 1. Lectura document: (10±5) “Els forns de 

calç i els calciners”. També per alumnes amb necessitats educatives especials 

Ø Activitat de consolidació 2: A partir de la lectura del document anterior, 

comentar que et suggereix una imatge i descriure el que veus sobre 

l’elaboració de la calç (8±2). Correcció a la sessió següent. 

Ø Activitat de consolidació 2 alternativa per alumnes amb NEE. 

Respondre a preguntes a partir del text (8±2). Lliurar la sessió següent 

Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació de les cases de neu i els 

nevaters a través de PowerPoint. (8±2) 
 

o 2a SESSIÓ  
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior: 
posada en comú, a partir de la lectura del document, de les impressions de 

l’observació de la imatge i la descripció del que es visualitza (4±1) 
Ø Recollida de l’activitat de consolidació 2 alternativa per alumnes amb 

NEE. (1±1) 
Ø Activitat inicial: pluja d’idees de com pensen que és l’activitat agrària a 

la Serra de Tramuntana avui dia i com era abans del “Boom turístic” (4±1). 
Ø Activitat de consolidació 1: lectura dels fragments del document. 

Bases per a la Gestió del Paisatge de la Serra de Tramuntana modificat (8±2)
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Ø Activitat de consolidació 1 adaptada per alumnes amb NEE: lectura 

dels fragments del document. Bases per a la Gestió del Paisatge de la Serra de 

Tramuntana modificat i adaptat (8±2).  
Ø Activitat de consolidació 2. A partir de la lectura anterior i del treballat 

a la sessió anterior, comentar la graella d’aportació percentual dels sectors 

econòmics al PIB de Balears. Com a evolucionat l’aportació al PIB del sector 

primari a les Illes des de 1955; ha augmentat? (13±2). Correcció la sessió 

següent. 2.1 Cercar les paraules subratllades al text 
Ø Activitat de consolidació 2 adaptada per alumnes amb NEE. Cercar 

les paraules subratllades en negreta al text (13±2). Entrega la sessió següent. 
Ø Activitat de consolidació 3 (13±2): mirar les fotografies aèries  dels 

anys 1056-1973-1989, 2002, 2008 i 2010 i descriure quina evolució s’observa 

de l’ocupació del sòl? A quines imatges hi ha més cobertura vegetal, a les més 

antigues o a les més recents? Identificar elements singulars com les marjades 

si les observen a alguna fotografia. èGuardar les respostes i comparar-les 

amb els resultats que es lliuraran durant la sortida didàctica. Adjuntar la 

comparació al quadern d’exercicis. També per alumnes amb NEE amb suport 

docent. 

 
o SESSIÓ 3 

Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior: variació 

de l’aportació percentual per sectors d’activitat al PIB de Balears des de 1955. 

Definició d’autarquia, policultiu i rotació de conreus. Comentari en veu alta amb 

alumnes voluntaris o escollits (8±2). 
Ø Correcció de l’activitat 2.1 Cerca les paraules subratllades al text (5±2). 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 adaptada per alumnes amb NEE 

(5±2). 
Ø Activitat de consolidació 1: Localitzar a un mapa mut els municipis als 

quals pertany la Serra de Tramuntana. (8±2). Activitat de consolidació 1.1 

Contestar a quin municipi pertany la conca on anirem el pròxim dia (5±1). 
També per alumnes amb NEE amb suport.



__________________________________________________Desenvolupament de la proposta 

	   41	  

Ø Correcció de l’activitat de consolidació 1 d’aquesta sessió. (3±2). 
Ø Activitat de desenvolupament 1: explicació del concepte de corba de 

nivell, dels torrents i com identificar-los a les corbes de nivell. (8±2). 
Ø Repartir l’activitat de consolidació 2: pintar la xarxa de torrents que 

desemboquen a l’embassament de Cúber sobre un mapa. Per fer a casa (1±1). 
Ø Activitat de desenvolupament 1 i de consolidació 2 alternativa per 

alumnes amb NEE. Fer durant l’activitat de desenvolupament 1, i la correcció 

de l’activitat de consolidació 2 la sessió següent (18±2): navegar amb 

indicacions pel portal http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp?lang=es 

 

o 4a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: presentació de l’itinerari de la sortida 

didàctica (10±5) 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior (8±2) 
Ø Continuar amb l’activitat alternativa a la consolidació 2 pels alumnes 

amb NEE. 
Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació dels aspectes més 

rellevants del lloc de la visita. (15±5) 
Ø Activitat de consolidació 1: lectura del document original, de la 

justificació a la construcció del projecte (8±2) i contestar perquè decidiren 

construir els embassaments. També per alumnes amb NEE amb suport. 

Només lectura (8±2). 
 

4.6.2 Temporalització de les sessions prèvies a la sortida didàctica de 
2n de Batxiller  
 

o 1a SESSIÓ: 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: explicació de la realització d’una 

sortida didàctica als entorns de l’embassament de Cúber i procediments 

d’avaluació.(4±1) 
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Ø Repartir fulletons informatius i autorització pels pares per als alumnes 

menors de 18 anys (1±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació repàs de concepte de 

corba de nivell i d’escala (12±3) 
Ø Activitat de consolidació 1: a partir d’un mapa de corbes de nivell de 

l’àrea de la conca de Cúber identificar els principals trets geomorfològics i de 

relleu (torrents, divisòries d’aigües i colls) (8±2). Correcció durant la sortida 

didàctica. 
Ø Activitat de consolidació 2: a partir del mapa anterior calcular quina 

distància aproximada hi ha a la realitat entre els transseptes a, b i c marcats 
(8±2). 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 anterior (8±2). 
 

o 2a SESSIÓ: 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat inicial. Fer un climograma representatiu de l’àrea de la conca 

de la sortida a partir de les dades lliurades i comentar-lo seguint l’esquema 

lliurat. (28±2) 
Ø Activitat inicial. 1 Contestar a si el climograma és representatiu de 

Balears, la Mediterrània i Mallorca; quines particularitats té respecte d’un 

climograma mediterrani típic i quin és el fenomen que provoca que hi hagi 

tantes precipitacions. Descriure’l. 
Ø Correcció de les activitats de consolidació inicial anteriors (8±2) 
Ø Activitat de consolidació 1. Comentar un mapa geològic de l’àrea de la 

conca responent a qüestions (8±2). 
 

o 3a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 1 de la sessió anterior (6±2) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: presentació de l’itinerari de la sortida 

didàctica (10±2).
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Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació dels aspectes més 

rellevants del lloc de la visita. (13±2) 
Ø Activitat de consolidació 1: Repartir fotografies aèries del 1956, 1973, 

1988, 2002, 2008 i 2010. Descriure l’evolució del paisatge i dels usos del sòl 

observats. Observar elements singulars i representatius del paisatge de la 

Serra de Tramuntana com les marjades. Observar que ha fet la massa forestal, 

si hi ha més vegetació en les fotos més recents o en les més antigues. Descriu-

ho. Correcció explicació durant la sortida didàctica. (13±2) 
Ø Per fer a casa. Observar les orto fotografies a través del visor 

http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp?lang=es seguint les indicacions 

donades. 
 

4.6.3 Temporalització de la sortida didàctica 3r d’ESO 
 

o 5a SESSIÓ 
Ø Activitat de desenvolupament/consolidació: REALITZACIÓ 
SORTIDA DIDÀCTICA (≈ 540’) 
Ø Passar llista i pujar al autobús (10±2) 
Ø Activitat inicial: Localització (4±1) A partir d’un mapa que es repartirà 

a cada alumne, localitzar el punt al qual ens dirigim de forma aproximada. 

També per alumnes amb NEE. 
➢ Activitat de consolidació 1: Unir els punts que tinguin la mateixa cota 

per tal de representar les corbes de nivell de l’àrea en la que ens trobem.1.1 

Que veieu a partir de les corbes de nivell? (8±2). *Alumnes amb NEE només fer 

part 1 

➢ Correcció de l’activitat de consolidació 1 (8±2): mostrar el mapa 

elaborat de les corbes de nivell i la xarxa de torrents a través d’una tablet o 

imprès. Explicació i resolució de dubtes 

➢ Activitat de consolidació 2: visualització, descripció i anàlisi del 

paisatge (9±1). Activitat de desenvolupament 2.1 esment i lectura en veu alta 

d’un document del pla de gestió de la finca pública de Cúber. (Govern de les 

Illes Balears. Document de gestió de la finca pública de Cúber, 2002). Activitat 
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de consolidació 2.2 respondre i descriure a partir de la lectura i la 

visualització de la realitat el paisatge. També per alumnes amb NEE 

➢ Activitat de consolidació 3: comprovació que és roca calcària 

mitjançant la reacció amb HCl (9±1). També per alumnes amb NEE. Veure-ho 

com ho fa el docent, amb suport. Activitat de desenvolupament 3.1 
Explicació del perquè es produeix aquesta reacció. 

Ø Activitat de desenvolupament 4. Esmentar que és Sa Font des 

Noguer. 

Ø Activitat de consolidació 4: Inventari Vegetació 
Divisió per grups de treball. Repartir fulletons vegetació i identificar durant tot el 

camí fins al refugi les espècies de vegetació que aneu albirant (25±5).  
S’integrarà els alumnes amb NEE en els grups més adients. 
Fixar-se i anotar on es localitza cada espècie, quines són més nombroses, si es 

troben a zones properes a la presa o a zones ombrívoles, si es localitza sobre 

la roca nua o no, a zones escarpades o on hi ha sòl. 

Ø Activitat de desenvolupament 5 (2±1) Comentar 4 frases respecte a la 

vegetació del document de gestió de la finca pública de Cúber. 

Ø Activitat de desenvolupament 6: aturar la visita a la paret de la  Presa i 

explicar el clima zona, la hidrologia el rocam i la geomorfologia. Els trets més 

característics i importants (10±5) 
Ø Activitat de desenvolupament 7: Esmentar tres línies sobre fets 

rellevants de la vegetació (1±0.5’) 
Ø Activitat de consolidació 5: posada en comú i correcció de l’inventari 

de vegetació (8±2) 
Ø Activitat de desenvolupament/consolidació 8/6: explicació esbós de 

l’evolució d’usos del sòl / correcció de l’activitat de consolidació 3 de la segona 

sessió. (10±5). També per alumnes amb NEE, amb més suport i explicacions 

adients. 

Ø Activitat de desenvolupament 9: explicació de la història de 

l’embassament de Cúber i abastiment de l’aigua a Palma. (20±5). Mostrar fotos 

antigues història construcció. 
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4.6.4 Temporalització de la sortida didàctica 2n de Batxiller. Activitat 
de desenvolupament/consolidació: REALITZACIÓ SORTIDA DIDÀCTICA (≈ 
420’) 

o 4a SESSIÓ 
Ø Passar llista i pujar a l’autobús (10±2) 
Ø Activitat de consolidació 1: correcció de l’activitat de consolidació 1 la 

1a sessió al Coll de Sa Coma dels Ases tenint de paisatge el relleu que 

representa el mapa (8±2). 
Ø Activitat de consolidació 2: comprovació que és roca calcària 

mitjançant la reacció amb HCl. Agafar un potet d’àcid clorhídric amb cura del 

laboratori del centre perquè els alumnes comprovin tirant unes gotes d’HCL, 

que és roca carbonatada. (8±2) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: explicació del perquè de la reacció 

anterior (4±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 2 / consolidació 3. Descripció del 

paisatge (9±1) 
Ø Activitat de desenvolupament 3: esmentar que és Sa Font des Noguer 

(1±1). 
Ø Activitat de desenvolupament 4/ consolidació 4 (A desenvolupar 

durant tot el camí des de Sa Font des Noguer a l’alberg) (≈30’) 
Explicar les espècies de vegetació que ens trobarem durant el camí. 

Lliurar dossier de vegetació i anar assenyalant les espècies que ens trobem 

durant el recorregut. Incentivar als alumnes en la recerca de les espècies. 

Comentari de forma oral dels trets més rellevants d’elles.  

Ø Activitat de desenvolupament 5 (a les 11.45h aprox) 

Aturarem visita a la paret de la  Presa: explicació clima zona i de la hidrologia i 

rocam/geomorfologia (10±5) 
Ø Activitat de desenvolupament 6 (a les 12h aprox) (10’) Explicació 

alberg Cúber. 

Ø Activitat de desenvolupament/consolidació 7/5: explicació esbós de 

l’evolució d’usos del sòl / correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió 

anterior. (10±5) 
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Ø Activitat de desenvolupament 8: explicació de la història de 

l’embassament de Cúber i abastiment de l’aigua a Palma. (20±5). Mostrar 1r 

fotos antigues història construcció. 

Ø Activitat de desenvolupament 9. De tornada cap al bus, aturada 
(≈13.30): explicar tres línies sobre restes que queden de sitges i barraques de 

carboner. 
 

4.6.5 Temporalització de les sessions post sortida didàctica 3r d’ESO 
 
o 6a SESSIÓ 

Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat de consolidació 1: comentari dels dubtes de les activitats 

realitzades durant la sortida didàctica (4±1) També per alumnes amb NEE. 

Ø Activitat de consolidació 2: Demanar opinió sobre els aprenentatges, 

opinions dels alumnes (8±2) 
Ø Activitat de consolidació 3: Reflexionar sobre quins impactes creuen 

que tenen les preses sobre el medi ambient i les persones (8±2) 
Ø Activitat de consolidació 2 i 3 alternativa per alumnes amb NEE. 
Llegir un text sobre la sobreexplotació de l’aigua a Mallorca i Balears i subratlla 

el més important (18±2) 
Ø Activitat de desenvolupament 1: exposició dels principals impactes 

ambientals que ocasionen les preses. Introducció al problema de l’aigua a 

Balears. (13±2) 
Ø Activitat de consolidació 3: correccions de l’activitat de consolidació 2 

d’aquesta sessió. Comentar en veu alta a partir del que s’ha explicat, quins 

creus que són ara els principals impactes de les preses. Pluja d’idees. (8±2). 
 

o 7a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista (8±2). 
Ø Deixar tota la classe perquè els alumnes facin els seus treballs de 
grup (43±2). Resoldre dubtes i comprovant que fan la tasca. També per 

alumnes amb NEE. *Entregar aquest climograma al grup que treballa amb el 

clima 
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o 8a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Deixar tota la classe perquè els alumnes acabin les seves memòries 
(49±1). Supervisar la tasca dels alumnes 
 

o 9a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista alhora que es recullen les memòries de 

les sortides didàctiques i els treballs. (4±1) 
Ø Presentacions dels treballs: (48’± 2: 8’ per grup, 6 d’exposició i 2 de 
preguntes i comentaris) 
 

4.6.6 Temporalització de les sessions post sortida didàctica 2n 
Batxiller 
 
o 5a SESSIÓ 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Ø Activitat inicial: comentari dels dubtes de les activitats realitzades 

durant la sortida didàctica (4±1) 
Ø Activitat de consolidació 1. Quins impactes creieu que té sobre el medi 

ambient i les persones a curt i llarg termini la construcció de preses? Pluja 

d’idees (8±2) 
Ø Activitat de desenvolupament 1. Explicació impactes construcció de 

preses. (12±3) 
Ø Activitat de consolidació 2. Llegir un text format per fragments de 

l’article: “Hidrogeologia de les Illes Balears. Les masses d’aigua càrstiques” 

(18±2). Lliurar amb la memòria. Segueix les pautes lliurades a principi de curs. 

 

o 6a SESSIÓ: 
Ø Entrar a classe i passar llista (4±1) 
Activitat de consolidació 1: visualització del documental: “l’aigua, molt 

Més que un recurs, és part del que som” i fer un resum 

(https://vimeo.com/31074914) (13±2) 
Ø Activitat de consolidació 2: a partir de la visualització del vídeo, del 

Que saben i de l’explicat abans i durant totes les activitats de la sortida 
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Didàctica. Elaborar 10 propostes de millora i de gestió tant de la qualitat de 

l’aigua com de la quantitat d’aquesta. Adjuntar a la memòria (18±2). *Lliurar 

documentació d’ajuda. 
Ø Recollir memòries (4±1) 

 
 

4.7 Avaluació 
4.7.1 Avaluació 3r d’ESO 
Avaluació inicial: consistirà en la comprovació dels coneixements que els 

alumnes tenen en les sessions prèvies a la sortida didàctica a partir dels 

comentaris en la correcció de les sessions i el desenvolupament d’aquestes. 

L’avaluació inicial es contemplarà amb el còmput del total de les activitats 

inicials lliurades a la memòria i formarà part del 20% que corresponen l’actitud, 

el comportament a l’aula, la cura del material, i el compliment de les bases en 

la realització de les activitats A més a més de formar part del 30% que 
representen el total de la memòria. 

Avaluació formativa: referent a l’avaluació formativa es farà un seguiment diari 

amb el quadern d’observació d’aula de la realització i correcció de les activitats 

de consolidació proposades, de la participació a classe, la cura en la realització 

de les tasques i el respecte cap als companys. A més, els alumnes hauran de 

presentar totes les activitats a la memòria de la sortida que inclourà anotacions 

i explicacions realitzades durant aquesta. Totes aquestes tasques i feina diària 

entregada, corregides i comentades a l’aula i durant la sortida de camp es 

valoraran amb el 30% de la nota de la memòria de pràctiques i 30% de 
lanota total d’aquesta proposta. A més s’han d’acomplir les normes per la 

realització i presentació de treballs lliurades a principi de curs que formen part 

del 20% d’actitud, comportament i cura del material. 
Avaluació final: l’avaluació final contemplarà el treball en grup 40% de la nota 

de la proposta (10% presentació i 30% treball). 
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4.7.2 Avaluació 2n Batxillerat 
Avaluació Inicial: no n’hi ha 

Avaluació formativa: seguiment orientatiu de la participació tant a classe com a 

la sortida didàctica i en la realització de les tasques la cura en els comentaris i 

la relació amb altres conceptes i continguts ja tractats. Totes les activitats i 

explicacions han de ser recollides i presentades en una memòria, avaluades 

amb la representació del 20% del total que valen les activitats i la feina 
diària. 
Avaluació final: sortida didàctica avaluada amb una memòria de pràctiques que 

representarà el 30% de l’avaluació final de la unitat on es treballi. 
 

4.8 Material per realitzar la proposta 
4.8.1 Material per 3r 

ESO i 2n de 

Batxillerat 

4.8.1 Professorat 

	  

Presentacions 

PowerPoint, PDF, 

canó per projeccions, 

ordinador, tablet i/o 

cartolines, pissarra i 

guix, mini notebooks, 

connexió a internet, 

fotocòpies, quadern 

de camp, llapis, 

càmera de fotos i pots 

amb HCl. 

- Conselleria de Medi Ambient 2002. Document de gestió de la finca 

pública de Cúber. 

- Ferrer, M. 1983. El Trabajo agrario en los siglos XVI i XVII: formas de 

explotación agraria en la cordillera septentrional de Mallorca. Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales. 

- Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. Bases per a la gestió del 

paisatge de la Serra de Tramuntana. 13 Propostes i 55 projectes. 

- Govern Balear; Conselleria d’Educació i Cultura i Ajuntament de Bunyola. 

Camp d’aprenentatge Orient.  

- Puig, J i Pérez, E. Una aproximació als embassaments de Cúber i el 

Grog Blau.  http://www.ajsoller.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc287418.pdf 

4.8.1.1 Alumnat 

Webgrafia recomanada: tota la webgrafia que es lliura amb el material i la indicada a presentacions 

i activitats indicades i especificades als annexos. 

http://www.serradetramuntana.net/ca/index.php/Economia (accés el 27 maig 2015) 

http://www.piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Sitges%20i%20carboners.pdf (accés el 

27 maig 2015) 

http://piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Nevaters%20i%20cases%20de%20neu.pdf 

(accés el 27 Maig 2015). 

http://www.masmallorca.cat/productes-tipics/forns-de-cals-i-els-calciners-

mallorca.html#axzz3bAlbcc13 (accés el 25 maig 2015) 
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5. CONCLUSIONS 
En aquest treball final de Màster s’ha plasmat una proposta didàctica centrada 

en una sortida didàctica als entorns de la conca de l’embassament de Cúber, a 

Mallorca per explicar continguts curriculars significatius de 3r d’ESO de 

Ciències Socials i de 2n de Batxillerat de geografia. Les conclusions resultants 

de l’anàlisi de l’estat de la qüestió i del desenvolupament de la proposta es pot 

extreure la següent matriu DAFO:  

DEBILITATS AMENACES 

- Temporalització massa tancada. 

- Qüestions molt geogràfiques: dificultat 

per un docent no geògraf. 

- Desenvolupada per tot l’alumnat de 

Balears però centrada a una àrea concreta de 

Mallorca: dificultat de desplaçament dels altres 

alumnes de les Illes.  

- Necessitat de molt material, fotografies 

aèries impreses, fotografies antigues i/o ús de 

tablet que eleva el cost de la proposta. 

- Que la proposta 

didàctica es converteixi en 

una pràctica no significativa. 

- Que sigui impossible 

realitzar-la a 2n de Batxillerat 

per temporalització. 

- Que no es pugui 

realitzar pel cost. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

- Multitud i diversitat d’activitats. 

- Tots els exercicis estan resolts i les 

explicacions donades per docents no geògrafs 

que imparteixin Ciències Socials. 

- Activitats desenvolupades durant tota la 

proposta. 

Treballar amb geoportals i visualitzar material 

difícil d’accedir i processar. 

- Treballar continguts curriculars in-situ: més 

fàcilment assimilables i accessibles.  

- Treball de forma col·laboraria. 

- Vinculades amb continguts curriculars 

impartits al llarg del curs.  

- Proposta ampliable o 

reduïble. 

- Temàtica geogràfica però 

relacionada amb aspectes 

històrics i socials. 

- Treball amb característiques 

específiques de Balears però 

representatives de la 

Mediterrània i problemàtica 

ambiental general. 
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9. ANNEXOS 
9.1 ANNEX 1 Activitats 3r d’ESO 
9.1.1 Activitats pre-sortida didàctica 
 
o SESSIÓ 1 
Ø Activitat de desenvolupament 1: Explicació de la realització d’una 

sortida didàctica als entorns de l’embassament de Cúber. Les especificacions i 

l’itinerari es donarien en la sessió prèvia a la sortida. Aquesta sessió i les 

següents es desenvoluparien i recordarien temes cabals que consolidaran del 

currículum de Ciències Socials de 3r d’ESO, a més a més de consolidar alguns 

aspectes del Bloc 1 de socials de 2n d’ESO, el poblament rural.  
Ø Repartir fulletons informatius i autorització pels pares amb l’horari de 

sortida i d’arribada al centre, l’equipament necessari per a la sortida didàctica i 

les especificacions d’aquesta. 

FULLETÓ INFORMATIU PELS PARES I AUTORITZACIÓ A SIGNAR 
 

IES************** 

 

Benvolguts pares, 

 

Us informem que el dia 20* de Maig del 2016 realitzarem una sortida als 

voltants de l’embassament de Cúber, a la Serra de Tramuntana, 

Mallorca. 

L’horari de sortida serà a les 8.00* i la de tornada estimada a les 17h. 

 

Us recordem que els nins/nines han de dur roba còmoda, sabatilles 

esportives per caminar, menjar per berenar i líquids per hidratar-se així 

com un quadern per apuntar i llapis. És recomanable dur capell o gorra i 

crema solar així com alguna pesa de roba per si refresca. 
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____________________________________________________  

 

 

En/na,_________________________________________(Pare, mare o 

tutor/a) amb DNI,NIE o passaport 

núm,___________________________________autoritzo el meu 

fill/a__________________________________________ a assistir a la sortida 

didàctica del dia 20 de Maig del 2016. 

 

 

*Palma de Mallorca,______ de ______________________ del 20_____ 

    

(Signatura del pare o la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a) 
         

 

*En cas que els alumnes realitzessin la sortida des d’altres punts de les Illes, canviaria l’horari 

de sortida i arribada.  

 

 
Ø Activitat de desenvolupament 2: Explicació dels criteris d’avaluació, 

qualificació, memòria de la sortida didàctica i del treball en grup. 
 

- Criteris de qualificació: 

La sortida didàctica s’avaluarà amb el 20% de l’actitud, comportament a l’aula i 

durant la sortida, cura del material, compliment de les bases en la realització de 

treballs (lliurat a principi de curs). Un 40% la memòria de la sortida que 

equivaldrà al 30% del treball diari i a la realització de totes les activitats prèvies, 

posteriors i realitzades durant la sortida més un 10% del resum i explicació de 

tot allò treball durant la sortida i inclòs a la memòria. L’altre 40% serà del treball 

en grup en comptes de prova d’avaluació final (10% presentació i 30% treball).  
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Resum: 

- 20% actitud, cura ús material i compliment bases realització treballs* 

- 40% memòria de la sortida didàctica i activitats prèvies, posteriors i 

realitzades durant sortida. 

- 40% treball en grup. 

 

NORMES PER A LA REALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
 
Els treballs s’han de fer en folis blancs, amb el text a bolígraf blau i/o 

negre. No s’admetrà el lliurament de treballs escrits a llapis. 

Si es fan amb ordinador, s’ha d’utilitzar la lletra Times New Roman o 

Arial 12 punts negreta, amb marges de 3 cm i interlineat 1.5 

Els bolígrafs d’altres colors es podran emprar per subratllar, pintar i 

utilitzar en els casos que s’indiqui però en cap cas per escriure 

normalment. 

S’ha de reservar un marge de 2 cm als voltants del full. 

Cada tema s’ha d’encapçalar amb el títol corresponent i el nombre del 

tema 

Cada dia s’ha de posar la data de la feina feta 

No s’acceptarà cap treball sempre nom ni data. Si es lliura sense nom, 

no serà corregit. 

Les activitats, tant si són de llibre, de la pissarra o enunciats projectats a 

les presentacions han de dur copiats els enunciats. 

Els mapes i dibuixos que necessitin ésser calorejats s’han de pintar amb 

llapis no a retolador. 

 Es baixarà puntuació per faltes ortogràfiques (fins a un punt) 

 Les tasques s’han de lliurar el dia que s’especifiqui. Si s’entrega més 

tard, es penalitzarà a la nota i màxim es podrà entregar dues classes 

després de la que tocava. 
*Seran lliurades a principi de curs
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ESTRUCTURA MEMÒRIA SURTIDA DIDÀCTICA  
 

PORTADA:  

o Assignatura  

o  títol treball: sortida didàctica on?  

o Data sortida  

(Arial/Times New Roman 22 punts centrat; 1.5 punts interliniat)  

–    Nom i cognoms alumne   

–   Data màxima lliurament (Arial/Times New Roman 14 

justificat dreta)  

–  

–  ÍNDEX  MEMÒRIA  

– (Arial/ Times New Roman 12; interliniat 1.5; marges 3 cm superiors, 

inferiors, dret i esquerre; justificat)   

– Explicacions més rellevants d'allò explicat durant la sortida. 

–  Es valorarà:   

1)    Explicació donada en cada aturada de l’itinerari (Ex: 

Aturada 1 (Lloc)) En aquest punt... Mapa indicant itinerari (Google maps 

basta)   

2)          Relació amb el material lliurat per la sortida didàctica,  

l’explicat a classe i relació amb el contingut treballat a les sessions.   

3)   Citacions bibliogràfiques. 

4)            Annex de totes les activitats, realitzades abans, durant i a 

posteriori de la sortida. 

5)  

6) VALORACIÓ PERSONAL   

7) BIBLIOGRAFIA Consultada per elaborar la memòria.   
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Explicació del treball d’avaluació final, en grup: 
 
Dividir els alumnes en grups de 4: (6 grups de 4 persones). També per 

alumnes amb necessitats educatives especials. 

Heu de triar un tema a tractar entre els que se us presentaran i investigar sobre 

ell, completar-ho amb el que es treballarà la sortida didàctica i a posteriori. De 

cada possibilitat se us lliuraran enllaços web i/o informació adient per 

cadascun.  

 

Ø Activitats tradicionals a la serra de Tramuntana (general) 

Enllaços: 

 

https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2014/115814/basgespaisertra_a2014p88-

167.pdf (accés el 27 maig 2015) 

 

http://www.serradetramuntana.net/ca/index.php/Economia (accés el 27 maig 

2015) 

 

http://www.campsdaprenentatgeib.org/orient/lacalc.pdf (accés el 27 maig 2015) 

 

http://www.leadermallorca.org/upload/filesCAT/margesweb_cat.pdf (accés el 27 

maig 2015) 

 

http://www.piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Sitges%20i%20car

boners.pdf (accés el 27 maig 2015) 

 

 

Ø El Clima de la Serra de Tramuntana. 

 

Documentació lliurada: 

o Temperatures 

o Precipitacions



_____________________________________________________________________Annexos 

	   73	  

 

§ Fer un climograma  

Amb fulls mil·limetrats, com hem treballat a classe, feu un climograma a partir 

d’aquestes dades 

Precipitacions,mensuals,acumulades,(mm) Temperatura,mitjana,mensual,(ºC),arrodonida
Gen 159 8
Feb 119 8.5
Març 113 10
Abr 131 12
Maig 100 13
Juny 29 14.5
Juliol 20 19
Agost 40 21.5
Setembre 130 19
Oct 183 16
Novembre 200 11
Desembre 198 8  

Mitjana de precipitacions mensuals acumulades 1970-2010 a Escorca; elaboració pròpia. 
Dades de temperatura mitjana mensual a Lluc (L’estació d’Escorca era només pluviomètrica). 
Les dades de precipitació entre 1989 i 2010 han estat completades amb el software R a partir 
de la mitjana de les precipitacions mensuals acumulades de les 18 estacions més properes.  

 
 

Mitjana'de'precipitacions'acumulades'mensuals'
' '197062010' Escorca'

' ' ' 'Calcul'propi'dades'AEMET'
' ' 'Dades'des'de'198962010'completades'amb'R'a'partir'de'la'mitjana'de'les'precipitacions'mensuals'acumulades'de'les'18'

estacions'més'properes'

ID' x' y' z' Estación'
'1' 486300' 4408700' 615' B022'' Casa'Nova'

2' 484700' 4405900' 595' B026' S'Estret'

3' 485300' 4407700' 500' B029' Turitxant'd'Abaix'

4' 477900' 4407300' 160' B046' Balitx'd'Avall'

5' 480200' 4405100' 635' B055' Monnàber'

6' 477200' 4403200' 120' B056' Binibassa'

7' 475900' 4402000' 40' B061A' Sóller'

8' 479700' 4399100' 455' B264' Orient'Son'Vidal'

9' 480900' 4400600' 540' B646' Bunyola'Comasema'

10' 480600' 4398700' 480' B648' Orient'Son'Bernadós'

11' 483800' 4397500' 240' B652' Alaró'Son'Bergues'

12' 485300' 4399700' 257' B676' Alaró's'Hort'Nou'

13' 486200' 4398100' 198' B677' Lloseta's'Estorell'

14' 482100' 4405100' 830' B684' Escorca'Son'Torrella'

15' 488300' 4402600' 270' B686' Manacor'Can'Bajoca'

16' 475300' 4401500' 40' B061' Sóller'

17' 490200' 4408300' 490' B013'' Lluc'

18' 474300' 4394400' 227' B255' Bunyola'
'

!  
Coordenades geogràfiques de les 18 estacions més properes utilitzades per completar la sèrie 

pluviomètrica B064 des del 1989 fins al 2010 mitjançant el software R. 
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Comentari règim vents 
Document de gestió de la finca pública de Cúber   
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Gràfic 2. Direcció i velocitat anuals del vent a l‟estació metereològica de Lluc. Font: l'INM - 
Centre Meteorològic Territorial a les Illes Balears. Sèrie Lluc (1993-2000) 

 
9 Geologia i geomorfologia 
 
Segons el mapa editat per l‟Institut Tecnològic i GeoMiner d‟Espanya, full 670 
corresponent a la zona denominada Sóller, geològicament la finca es localitza dins 
de la unitat tectònica denominada del Alfàbia-Es Barracà.  
 
La vall de Cúber s‟encaixa en materials del Cretàcic, aquesta unitat aflora en les 
estructures sinclinals de Cuber-Alfàbia. Constitueix un tram bla (margues i 
calcàries) que dona lloc a valls i zones deprimides generalment cobertes per 
col·luvions. Els seus límits estan tectonitzats i l‟estructura interna és complicada per 
nombrosos plegaments i fractures. Al centre del sinclinal també hi ha restes de 
dipòsits del Eocè superior (calcàries algals), que es superposen de forma 
discordant sobre el Cretàcic inferior, i que es corresponen amb dipòsits de conques 
lacustres profundes d‟aigua dolça.   
 
Vorejant el sinclical tombat hi trobam materials datats del Juràssic (Lias). A la 
secció de Cúber s‟han estudiat calcàries i dolomies tablejades, de potència entre 
100 i 250 metres. Del contacte entre aquests dos materials i de l‟erosió més 
pronunciada del primer, es deriven sediments més moderns (glacis Quaternaris de 
l‟Holocè) composats de graves i blocs. 
 
A la zona més occidental de la possessió afloren el materials més antics, datats en 
el Rethiense i Keuper (Triàsic). Aquests materials surten com a conseqüència de la 
seqüència d‟encavalcaments secundaris que caracteritzen la Serra de Tramuntana. 
Les fàcies del Keuper (lutites, arenisques, guixos i roques volcàniques) i del 
Rethiense (dolomies grises i vermelloses, limolites i argiles limolítiques verdes i 
vermelles ben estratificades en capes decimètriques) apareixen molt tectonitzats 
per haver jugat com a nivell de enlairament a l‟estructuració.  
 
Les característiques geomorfològiques d‟aquesta finca vénen determinades per 
l‟existència d‟una vall ocupada quasi totalment per l‟embassament de Cúber i la 
seva conca de drenatge.  Aquesta vall està encaixada entre la Serra de Cúber (est), 
de Torrelles (nord), Sa Rateta (sud) i el Morro de Cúber (oest) i connecta a través 
del torrent de Cúber amb la conca del Gorg Blau. El relleu és molt irregular, hi 
abunden les rossegueres al vessants del Morro de Cúber, al nord de Tossals i Sa 
Rateta. L‟oscil·lació altitudinal va des dels 605 m del llit del torrent d‟Almadrà o 650 
del torrent de Cúber, fins al punt més elevat, els 1150 m del Puig de Sa Rateta.  
 

 
Règim de vents. Conselleria de Medi Ambient 2002. Document de gestió de la finca pública de 

Cúber 

 

Ø Espècies més representatives de la vegetació de la Serra de 

Tramuntana que trobem a Cúber. 

 

http://candidatura.serradetramuntana.net/ca/paisatgecultural/el_paisatge_natur

al/post04/ (accés el 27 maig 2015) 

 

http://herbarivirtual.uib.es/catmed/caracteristica/124_valor_114405.html (accés 

el 27 maig 2015) 

 

http://www.illesbalears.es/cat/mallorca/naturalesa2.jsp?SEC=NAT&id=0000035

7&lang=0002 (accés el 27 maig 2015) 
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Consisteix a descriure amb la fitxa tècnica les espècies que trobem a la 

sortida didàctica i que tindreu a un document. Presteu especial atenció 

durant la sortida didàctica a aquesta activitat i anoteu els aspectes més 

rellevants: 

Ø On es troben les espècies? Quines es localitzen a zones planes i 

quines a més pendent? 

Ø Quines hi ha més a prop de l’aigua? 

Ø Quines són les més abundants? 

Ø Les plantes més grans es troben sobre substrat rocós o hi ha sòl 

baix? 

Ex de fitxa tècnica: Trobareu tota la informació a:	  

http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/especie/4121.html (accés 16 juny 2015) 

 
– Només cal incloure 

– Nom científic:  

– Noms catalans:  

– Distribució:  

– Hàbitat:  

– Característiques:  
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Ø Els embassaments a Mallorca: 

 

http://information.cartogiraffe.com/españa/illes+balears/serra+de+tramuntana/e

scorca/embassament+de+cúber/ (accés 1 juny 2015) 

 

https://www.academia.edu/5133151/I_Jornades_de_Biodiversitat_del_Paratge_

Natural_de_la_Serra_de_Tramuntana._Ponències_i_Re sumsè Pàgina 25 

(accés 1 juny 2015) 

Puig, J i Pérez, E. Una aproximació als embassaments de Cúber i el   Grog 

Blau.  http://www.ajsoller.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc287418.pdf 

 

Ø A triar 1 de: oficis de calciner, carboner, marger o nevater.  

– http://www.piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Els%20forns

%20de%20calc%20i%20els%20calciners.pdf (accés el 27 maig 2015) 

– http://www.piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Els%20forns

%20de%20calc%20i%20els%20calciners.pdf (accés el 27 Maig 2015) 

– https://docs.google.com/presentation/d/1i8CdAhMY-

Jz044vfOrPCtLUryzxHMB6rXAOr6uC7OKY/edit#slide=id.p44 (accés el 

27 Maig 2015) 

– http://piusxii.es/reportatgesgrafics/00_TRAMUNTANA/Nevaters%20i%20

cases%20de%20neu.pdf (accés el 27 Maig 2015) 

 

6) El paper de les marjades en l’agricultura, la regulació hídrica, el patrimoni 

cultural i paisatgístic i la preservació dels sòls. 

 

Projecte Terrisc. Recuperació de paisatges de marjades i prevenció de riscs 

naturals. Pàgina 7. http://www.conselldemallorca.net/media/15193/riscs.pdf 

(accés el 27 maig 2015)
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Ø Activitat de consolidació 1. Lectura document: “Els forns de calç i els 

calciners. 

 
http://www.masmallorca.cat/productes-tipics/forns-de-cals-i-els-calciners-

mallorca.html#axzz3bAlbcc13 (accés el 25 maig 2015)
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Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials 

Ø Activitat de consolidació 2: a partir de la lectura del document anterior, 

comenta que et suggereix aquesta imatge i descriu el que veus. Corregir a la 

sessió següent mitjançant una posada en comú a classe. 
 

Ca
m

p 
d'

Ap
re

ne
nt

at
ge

Orient

Forn de calç

Cam
p d'Aprenentatge

Forn de calç

Orient

Elaboració de la calç

8 9

 
Elaboració de la calç. Govern Balear; Conselleria d’Educació i Cultura i Ajuntament de Bunyola. 

Camp d’aprenentatge Orient. 
 
Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació de les cases de neu, de 

l’ofici dels nevaters i carboners a través de PowerPoint. Exemplificació amb les 

cases de Son Massip i Voltes d’en Galileu; mostrar localització i imatges. 
(Enllaços alumnes: 

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=3198&action=contacts&id_contac

t=552 (accés el 25 maig 2015) 

 

http://www.conselldemallorca.net/media/14663/fulleto_voltesgalileu.pdf (accés 

el 25 maig 2015)) 
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Els nevaters, les cases de neu 
i els carboners  

 

L’explotació del bosc fins a principis del S. XX a Mallorca va ser determinant per  
La població  

És imprescindible entendre-la per comprendre 
L’explotació dels boscos i com va evolucionar  
L’ús del sòl 

Durant l’hivern es produïa gel a partir de la neu que queia a la Serra Cada Hivern. 
   *referència a les temperatures mitjanes i mínimes 

Fins fa relativament poc temps, a Mallorca, igual que a altres indrets de la Mediterrània,  
la neu va ser un producte summament valorat.  
 
L'interès social per disposar de neu al llarg de l'any, i sobretot a l'estiu, radicava 
 bàsicament en: 
-  l'ús medicinal  
-  la seva funció com a conservant - penseu en les actuals geleres elèctriques, 

               inexistents a principis de segle 
 - també pels seus usos gastronòmics: els gelats. 
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Es recollia la neu i s’emmagatzemava dins grans dipòsits, situats als punts  
més elevats i ombrívols de la muntanya.  
 

Els clots s’excavaven fent un forat profund a terra per tal de conservar la 
temperatura i que no es fongués, a unes 5 passes de fondària i 12 de llarg. El forat 
es cobria de pedres perquè la terra no embrutés el gel.  A vegades s’utilitzava una 
depressió o avenc ja fet al terra de forma natural. 
 
 

L'aprofitament de la neu constituïa un món amb una organització molt complexa. 
 
Un cop es produïen les primeres nevades d'importància als punts més elevats de la 
Serra. 

Les colles de nevaters formades per entre 8 i 12 homes, 
sovint carboners, missatgers o margers -el nevater d'ofici com a tal 
no existia, car era una activitat de temporada curta-, 
pujaven als indrets on es trobaven els clots. 

Sovint les cases de neu, tenien altres construccions de suport pels nevaters.  

 
 

Casa de neu de Galileu 
Font: http://airesdelaserramallorquina.blogspot.com.es 
/2014/01/canal-nord-del-puig-den-galileu-i-el.html.  Accés 26 maig 2015 

Es construí el 1692. El següent any ja funcionava. 
S’abandonà definitivament el 1908 
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http://www.slideshare.net/JuvenilsdelGob/son-
massip-i-cases-de-neu. Accés 26 maig 2015 
  

El treball dels nevaters... 
 
És es vostre treball ;) 
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ELS CARBONERS 

Sitges i carboners 
Molt probablement els elements més 
característics i més nombrosos que es 
relacionen amb la presència humana a la Serra 
de Tramuntana . 

Carbonejar, és a dir, la conversió de llenya d'alzina dels boscos en carbó vegetal 
era una de les principals activitats econòmiques de la muntanya preturística 
mallorquina.  
 

La producció de carbó es feia durant els mesos de primavera i estiu. El carboner 
llogava a l'amo o el propietari de la possessió una part del bosc. 

Una vegada contractat el ranxo, es construïa la barraca on havia de viure el 
carboner durant uns mesos. Sovint hi anava tota la família -o més d'una, si el 
lloguer del ranxo es feia a mitges entre diversos carboners. 

 
 

 
 
Dibuix de Joan Llabrés Ramis  (J. Llabrés i J. Vallespir  Els 
nostres arts i oficis d’antany).  
 
 
 

Un cop bastida la sitja i la llenya 
era ben tallada i a la vora del 
rotlle, aquesta s'havia de muntar, 
començant pel centre on se 
situaven els troncs més regulars i 
gruixats. Un cop el conjunt havia 
adquirit la forma cònica, es 
posava a sobre una capa de 
branques primes recobertes de 
terra fina, sense cap forat, 
excepte a la part superior -un 
forat de dalt a baix de tota la 
sitja, l'anomenat ull de sitja-. La 
cocció de la sitja havia de durar 
entre nou i deu dies, per 
procedir tot seguit a la selecció 
del carbó i el seu transport cap 
als pobles i Ciutat. 

 
Presentació sessió1. Elaboració pròpia mitjançant PowerPoint. 
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o SESSIÓ 2:  
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior: 
Posada en comú, a partir de la lectura del document, les impressions i els 

suggeriments despresos a partir de l’observació de la imatge i la descripció del 

que es visualitza. 
Solució: en aquesta imatge es pot observar el procés complet de producció de 

la calç. Al darrere de tot es pot distingir una persona agafant els blocs de pedra 

que després seran transformats en calç, conduits fins a la calcinera per una 

carreta de dos homes. També hi ha un home duent els feixos de llenya i fusta 

procedents de l’escapçada de les branques baixes dels pins i alzines que 

després serien empleades com combustible. Al centre hi ha un home col·locant 

les pedres dels voltants de la casa amb pedra viva i al costat dret, hi ha un 

home amb una somera o ruc enduent-se el que semblen ser les restes de cal.  

 

Ø Activitat inicial: pluja d’idees. Com creieu que és l’activitat agrària avui 

dia a la Serra de Tramuntana?, penseu que és una activitat principal o és 

relicte?; com era abans? Abans de quan? 
Ø Activitat de consolidació 1: lectura dels següents fragments del 

document. Bases per a la Gestió del Paisatge de la Serra de Tramuntana 

modificat 

(https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2014/115814/basgespaisertra_a2014p88-

167.pdf . Accés 28 maig 2015) 

A les zones interiors es pot trobar una activitat que històricament ha 

estat molt enfocada al sector agrícola i forestal. Això s'evidencia a partir 

dels vestigis que permeten identificar una explotació dels recursos 

naturals en pràcticament tot el seu territori. Entre aquests vestigis 

destaquen: les carboneres (aprofitaments del bosc), els pous de calç 

(aprofitament de pedra calcària) o la construcció de marjades de pedra 

en sec (aprofitament i creació de sòl agrícola) “Que ja vam veure la 

sessió anterior”. 

La Serra de Tramuntana ha tingut unes dinàmiques econòmiques molt 

diferenciades a la resta de l’illa. L’activitat econòmica a la Serra de 
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Tramuntana fins al desenvolupament turístic a Mallorca se centrà en una 

economia tradicional. Les activitats econòmiques tradicionals són 

aquelles que estan a la base econòmica de la Serra de Tramuntana fins 

a mitjan segle XX i eren principalment tres: l’agricultura i la indústria 

Durant els segles XVI i XVII l'agricultura constituïa la base econòmica i 

productiva de Mallorca, ja que la seva economia es basava en un 

sistema d'autarquia que concentrava gran part de la població ocupada. 

Hi havia una gran quantitat de possessions en tots els municipis, però la 

seva distribució al territori va ser molt desigual. Es tractava d'un sistema 

d'autarquia on la major part de la població vivia de l'activitat agrària. 

Aquestes explotacions es caracteritzaven per tenir una extensió reduïda, 

i es centraven en el policultiu d'hortalisses; també en el conreu de la 

vinya, l’olivera, els fruiters cítrics i no cítrics com l’olivera 

Al llarg del segle XVIII van aparèixer noves propietats a la Serra de 

Tramuntana amb conreus característics com l’olivera i la vinya. També 

es conreaven cultius en rotació, principalment cereals (blat, ordi, civada). 

Una font de riquesa complementària de l'agricultura era la ramaderia, 

dedicada principalment a la cria de cabres; l'oví la seguia en importància 

13,10% i finalment el boví era molt abundant a Pollença i Escorca 

(representava un 6,4% del total de la Serra de Tramuntana) (FERRER 

FLÓREZ, 1981).  

Per acabar amb aquest apartat d'activitats tradicionals és necessari fer 

referència a l'explotació forestal com a activitat transformadora del 

territori i del paisatge de la Serra. Els boscos, històricament, han estat 

una font de riquesa molt important per a les economies tradicionals, i la 

Serra de Tramuntana no és una excepció,  

Ja des del segle XIX, Mallorca va ser una destinació turística important a 

causa de la visita de diversos personatges burgesos i intel·lectuals 

d'origen estranger.  

Als anys trenta del S. XX, es produeix un increment de l’activitat turística 

relacionada amb l’increment del nombre de passatgers que arribaven al 

port de Palma.  
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Mallorca va viure un gran canvi socioeconòmic a partir la dècada dels 

cinquanta, on la seva economia es va transformar a un ritme vertiginós 

deixant enrere un sistema agrícola i industrial, per convertir-se en una de 

les grans potències turístiques del Mediterrani. 

Tot això tindrà repercussions en l’explotació dels boscos i variarà els 

usos del sòl. 

Bases per a la Gestió del Paisatge de la Serra de Tramuntana                               

94 
 

1.000 eran de nacionalidad foránea (SALVA i TOMÁS, 1985). Es evidente que la población que podía 

visitar la isla era de una clase social media-alta puesto que nos estamos situando en la época de 

posguerra. Normalmente, los turistas que llegaban a Mallorca lo hacían en vuelo regulares y se 

hospedaban en los hoteles creados a principios del siglo XX. Tal y como menciona Salvà i Tomás, estos 

turistas ayudaron a iniciar la actividad e inversión del sector terciario, además de poner el punto de mira 

en zonas rurales que a mediados del siglo no tenían ninguna importancia pero que en un futuro serviría 

como base de especulación y fuertes inversiones. 

En este apartado hemos explicado los orígenes de la economía mallorquina y de la Serra, los  cuales han 

seguido unos patrones similares a otras economías de la misma época pero que se degradarán a mediados 

del siglo XX con la transformación productiva de la isla, olvidando el resto de sectores y 

especializándose, claramente, en el sector terciario.  

 

1.4.2 La evolución de la estructura  económica 

Mallorca vivió un gran cambio socioeconómico a partir la década de los cincuenta, donde su economía 

se transformó a un ritmo vertiginoso dejando atrás un sistema agrícola e industrial, para convertirse en 

una de las grandes potencias turísticas del Mediterráneo.  

Este proceso se debe en gran medida a la apertura económica –ruptura del sistema de autarquía– que 

supuso el Plan Nacional de Estabilización Económica elaborado por la Dictadura franquista en 1959. Sin 

embargo existen otros antecedentes sin los cuales esta transformación no hubiera sido posible, los cuales 

merecen ser mencionados a continuación. En primer lugar, destacar como un acontecimiento especial, el 

Congreso Internacional de SKAL Club en 1953, donde los principales agentes de viaje europeos deciden 

que Mallorca tiene las condiciones idóneas para ser una destinación turística de masas. 

En segundo lugar destacar otro suceso importante como es el Convenio de Aviación Civil de Paris en 

1956, donde se permitirán los vuelos chárter que revolucionarán el turismo con la llegada masiva de 

turistas –el turismo de masas–. Por último, debe hablarse de la coyuntura económica de la época, pues no 

se puede olvidar que Europa acababa de superar la Segunda Guerra Mundial y vivía un período de 

reconstrucción, y como consecuencia directa de este, vivía un período de crecimiento económico. Esta 

etapa coincide con uno de los grandes logros de la humanidad,  el derecho a las vacaciones pagadas, lo 

que permitió a las clases medias del norte y centro de Europa viajar hacia el sur de Europa buscando las 

mejores condiciones del clima mediterráneo. 

El primer boom turístico (1959-1975) supuso el inicio de un cambio en la estructura económica donde el 

primer y el segundo sector empiezan a aportar menos al PIB regional. Los hechos se explicarán en los 

epígrafes 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.5 de una manera más concreta pero algunas consecuencias de ello serán, por 

ejemplo, el trasvase de población ocupada de la agricultura al sector del turismo. En la tabla siguiente, 

además de una pequeña disminución de la agricultura también se observa el mismo proceso en la 

industria. Por otra parte, tanto el sector servicios como el sector de la construcción están empezando a 

sustituir al sector primario y secundario para consolidarse en un futuro como las piedras angulares del 

crecimiento mallorquín (Tabla 1.4.1). 

Tabla 1.4.1. Aportación porcentual de los sectores económicos al PIB de las Islas Baleares. 1955-

2010 

Sectores económicos 1955 1962 1975 1985 1993 2003 2010 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
15,07% 18,67% 5,90% 2,95% 1,93% 1,57% 1,12%

Industria y energia 32,82% 23,24% 25,70% 11,37% 8,78% 7,35% 6,32%

Construcción 4,79% 7,41% - 7,73% 6,48% 9,75% 9,01%

Servicios 47,32% 50,68% 68,40% 77,95% 82,81% 81,34% 83,55%

Fuente: elaboración propia a partir de Ibestat, Las islas del calzado (MANERA, 2002), Funcionalidad turística y proceso de 

urbanización en la isla de Mallorca (Artigues Bonet, 1985) y Renta Nacional de España y su distribución provincial. Años 

1955 a 1993 y avances 1994 a 1997 (Fundación BBVA, 1999). 

A partir de 1975 hasta la mitad de la década de los noventa se produce un segundo auge en la economía 

balear denominado segundo boom turístico (1975-1996) que tiene como características un declive del 

sector hotelero y un auge de los apartamentos turísticos (Tabla 1.4.2). En esta época, tanto el sector 

agrícola como el secundario siguen su declive en la aportación al PIB regional y, por lo tanto, pierden 

fuerza económica en detrimento del sector servicios y de la construcción que cada vez tiene más peso 

económico. Cabe destacar zonas donde la industria aún posee una presencia como es el caso de Sóller 

con un puerto de clara orientación exportadora o la zona del Raiguer con municipios históricamente 

dedicados al calzado. Por tanto, el sector servicios se focaliza en las zonas costeras y, en relación a 

Manera, 2002. Las islas del Calzado; Artigues, B. 1985. Funcionalidad turística y 

proceso de urbanitzación en la isla de Mallorca i Fundació BBVA, 1999. Renta Nacional 

de Espanya y su distribución provincial. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. 

 

Ø Activitat de consolidació 2: a partir de la lectura anterior, del treballat a 

la sessió anterior, comenta l’evolució de la graella de l’aportació percentual dels 

sectors econòmics al PIB de Balears, com a evolucionat l’aportació al PIB del 

sector primari des de 1955; ha augmentat?, raona la resposta. Correcció la 

sessió següent. 

Ø 2.1 Cerca les paraules subratllades al text:  correcció la sessió 

següent 

Ø Autarquia 

Ø Policultiu 

Ø Rotació de conreus 

Enllaços de diccionaris: 

Optimot: http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 
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Termcat: http://www.termcat.cat/ 

Enciclopèdia catalana: 

http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies 

Diccionari català-valencià-balear: http://dcvb.iecat.net 

Ø Activitat de consolidació 3: mireu detalladament les següents 

fotografies aèries (1056,1973,1989, 2002, 2008 i 2010) i descriviu, a grans trets 

quina evolució observeu de l’ocupació del sòl? 

- A quines imatges hi ha més cobertura vegetal, a les més antigues o a les més 

recents? 

- Identifica elements singulars com les marjades si les observes a alguna 

fotografia. 

Guardeu les respostes i compareu amb els resultats que es lliuraran durant la 

sortida didàctica. Adjuntar la comparació al quadern d’exercicis. 
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Mapa de la conca de Cúber al 1956 . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la orto fotografia del 1956 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGis.  
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Mapa de la conca de Cúber al 1973 . Elaboració pròpia a partir de l’escàner de l’orto fotografia 

aèria del 1973 del (Servicio Fotográfico y Cartográfico del Ejército) digitalitzada sobre la base 

de la fotografia aèria del 1989 de l’IDEIB a /E 1:5000, , 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGis.  
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Mapa de la conca de Cúber el 1973. Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 

1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la orto fotografia del 1989 de 

l’IDEIB utilitzant el software ArcGIS.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la orto fotografia del 2002 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la orto fotografia del 2008 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la orto fotografia del 2010 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials a realitzar 

amb suport docent. 
 
o SESSIÓ 3 

Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior: variació 

de l’aportació percentual per sectors d’activitat al PIB de Balears des de 1955. 

Definició d’autarquia, policultiu i rotació de conreus. Comentari en veu alta amb 

alumnes voluntaris o escollits. 
Des de 1955 l’aportació al PIB de les Balears del sector primari, compost per 

les activitats agrícoles, ramaderia i pesca ha disminuït. Ha passat de 

representar el 15% del PIB a representar sols l’1,12% el 2010. Aquest 

decreixement ve relacionat amb l’increment del PIB en el sector serveis que 

passa de representar aproximadament el 50% del PIB el 1955 a representar 

més del 80% i al de la construcció.  

 

Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior adaptada 

per alumnes amb necessitats educatives especials. 
Vestigis: senyal que una cosa destruïda, extingida, etc., ha deixat de la seva 

existència (OPTIMOT) 

Pous de calç o calcineres: instal·lacions que servien per elaborar calç a partir 

de la cocció de les pedres calcàries, que se sotmetien a altes temperatures. 

(http://www.conselldemallorca.net/?id_section=3198&action=conta. Accés 3 

juny 2015) 

marjades de pedra en sec: terrassa creada per la construcció d’un mur fet de 

pedra en sec. Les marjades (bancals en castellà) són una solució per salvar 

l’orografia. Antigament es construïen graons de terra, sovint revestits de 

pedres, que separaven els bancals de terra situats a diferents nivells. Amb 

aquest tipus de construccions es detenen els lliscaments de terra i, durant 

segles, van anar el resultat de durs treballs sense cap tipus d'ajuda mecànica. 

Els pagesos mallorquins movien i carregaven pedres i terra pels seus propis 

mitjans, fent els murs i convertint penya-segats on només hi havia pins o 
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alzines en zones fèrtils i cultivables. 

(http://www.ecomallorca.net/blog/etiqueta/marjades. Accés 4 juny 2015) 

Economia tradicional: un sistema econòmic tradicional és aquell basat en 

models perennes d'intercanvi i comerç, com l'agricultura i la barata directa amb 

membres de la comunitat i veïns. 

(http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH4964.dir/doc.p

df. Accés 4 juny 2015) 

Possessions: porció gran de terreny de conreu, pertanyent a un propietari i 

depenent d'una casa situada dins la mateixa finca (Tortosa, Mall.) (Diccionari 

Català-valencià-balear). Etim.: pres del llatí possessiōne. 

 

Ø Correcció de l’activitat 2.1 de la sessió anterior. Cerca les paraules 

subratllades al text  

 
Ø Autarquia: qualitat d’autàrquic. Sistema econòmic basat en el principi de 

l’autosuficiència. (Optimot) 

Ø Policultiu: pràctica agrícola que consisteix a dedicar una explotació al 

conreu de diverses espècies vegetals. (Termcat) 

Ø Rotació de conreus: tècnica de conreu basada en l’alternança ordenada 

de diferents conreus en un mateix terreny, per tal d’obtenir el màxim rendiment 

i evitar, alhora, el guaret i l’esgotament del sòl. (Enciclopèdia catalana) 

 

Ø Activitat de consolidació 1: localitza al mapa els noms dels municipis 

als quals pertany la Serra de Tramuntana.  

Calvià, Puigpunyent, Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, 

Deià, Bunyola, Alaró, Sóller, Fornalutx, Mancor, Selva, Campanet, Escorca, 

Pollença, Alcúdia. 

Ø Activitat de consolidació 1.1 Contesta: a quin municipi pertany la 

conca on anirem el pròxim dia? Què saps d’aquest municipi?  
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Mapa mut municipis Serra Tramuntana Mallorca. Font: 

(http://www.oocities.org/yosemite/rapids/1446/municipi.gif modificada. Accés 4 juny 

2015) 

Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials 
amb suport. 
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Ø Correcció de l’activitat de consolidació 1 d’aquesta sessió. 

 
Font: http://www.oocities.org/yosemite/rapids/1446/municipi.gif (accés 5 juny 2015) 

 

Ø La correcció de l’activitat 1.1 es presentarà quan es realitzi 
l’activitat de desenvolupament 2 de la sessió 4 prèvia a la sortida 
didàctica. 
Ø Activitat de desenvolupament 1: explicació del concepte de corba de 

nivell i del que són els torrents i com identificar-los a les corbes de nivell.  
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* 

 

Concepte ESCALA: 

REPASSEM: 

FONT: 
http://
es.slideshare.
net/
aramonell/
topografia-780
4558. Accés 5 
juny 2015. 
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http://

es.slidesh

are.net/

aramonell

/

topografia

-7804558 

Accés 5 

juny 

2015. 

És el concepte fonamental de les representacions gràfiques. 

El factor d’escala o escala es defineix com la relació existent entre la mesura gràfica 

Del dibuix i la real del terreny. Ambdues mesures han d’estar expressades en les 

mateixes unitats (Km, m, cm) 

  

http://

es.slidesh

are.net/

aramonell

/

topografia

-7804558 

Accés 5 

juny 

2015. 

L’escala pot ser qualsevol tot i que, sol utilitzar-se sempre escales on el  

Numerador sigui la unitat i el denominador, nombres sencers múltiples 

de 5. 

1:100, 1:50, 1:200, 1:10.000, 1:25.000 i 1:50.000 

 

http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 
http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 

És un dibuix que acompanya un plànol. 

 

Una línia horitzontal dividida per una 

Successió de línies horitzontals en forma  

de regle o escalímetre que indiquen les 

longituds en unitats reals del plànol. 
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Les corbes de nivell d’un mapa topogràfic 

Uneixen punts que es troben a la mateixa altitud  

Elevació del terreny en relació al nivell de la mar 

El nom de corba de nivell és una 

denominació col·loquial de noms 

tècnics més precisos: isohipsa (del 

grec: igual altitud) o bé isòbata 

(del grec: igual profunditat).  

Entre dues corbes de nivell 

consecutives hi ha una diferència 

d’altitud física que s’anomena 

interval de nivell o equidistància. 

http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 

 

http://es.slideshare.net/aramonell/topografia-7804558 
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A partir de les corbes de nivell podem determinar 

-  La línia de màxim pendent 

-  Les divisòries d’aigües 

-  Els Tàlvegs o torrents 

-  Els colls 

-  Cims i avencs 

Entre altres 

La línia de màxim pendent: 

-  És la més curta que es pot traçar entre dues corbes de nivell consecutives 

-  Marca la direcció del pendent 

 

Divisòria d’aigües 

Limiten dues vessants 

Sentit ascendent 

Tàlveg o torrent 

Línies de mínim pendent on s’acumula  

L’escorrentia 
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Divisòria d’aigües Tàlvegs o torrents 

 
Presentació activitat de desenvolupament 1 de la sessió 3. Elaboració pròpia a partir de 

documentació pròpia i la presentació http://es.slideshare.net/aramonell/topografia-7804558 

(Accés 5 juny 2015) mitjançant PowerPoint  

Ø Activitat de consolidació 2: dibuixar la xarxa de torrents que 

desemboquen a l’embassament de Cúber sobre el mapa següent. Només 

l’àrea de la conca. Per fer a casa 
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Mapa topogràfic de la conca de Cúber. Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 

1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  
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o SESSIÓ 4 
Ø Activitat de desenvolupament 1: presentació de l’itinerari de la 

sortida didàctica 

Itinerari Sortida 
didàctica  

Entorns de l’embassament de Cúber 
Mallorca 

Serra de Tramuntana 
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1) SORTIDA A LES 8 del 
matí del centre. 
2) ARRIBADA ≈9.30 ±15 
(Màxim Calculat des de 
Santanyí).    

Si algun centre ve de la resta de 
les Illes, es pressuposa que han 
passat vespre a Mallorca i 
partirien a les 8 del matí del punt 
on s’allotgin).  

Itinerari sortida Palma fins aparcament embassament Cúber. Elaboració pròpia amb Google Earth 
 

Arribada a l’aparcament de Cúber (±750 m 
altitud) 

 

Imatge aparcament Cúber. Google street view 
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3) Pujada al Coll de 
Sa Coma dels Ases 

!  (903 m altitud) (30±15) 
(≈10.15)  

!  Direcció Lluc-Refugi de 
Tossals Verds, arribarem a 
una paret. Deixem a 
esquenes el Puig Major de 
Son Torrella i observarem 
una extraordinària 
panoràmica dels 
embassaments de Cúber, 
També del Puig Major.  

Mapa Itinerari des de l’aparcament de Cúber al Coll de sa Coma dels Ases. Elaboració pròpia a 
partir del Model Topogràfic (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la 
ortofotografia del 2012 de l’IDEIB utilitzant el software ArcGis.   

Part 3 de l’itinerari didàctic. Desnivell acumulat de 126 m en 1 km. 
Itinerari i càlcul realitzat a través de Wikiloc olyne. 

Direcció Lluc-Refugi de Tossals Verds, arribarem a una paret. 
Deixem a esquenes el Puig Major de Son Torrella i observarem una 
extraordinària panoràmica dels embassaments de Cúber, també 
del Puig Major.  
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Vistes des del Coll de Sa Coma dels Ases al 
Sud, Es Pla de Mallorca i el Puig de 
l’Alcadena. (
http://www.gr221.info/F-Coll%20de%20sa
%20Coma%20des%20Ases%20i%20Puig
%20d'Alcadena.jpg. Accés 11 juny) 

Vistes en direcció Enfront tenim en 
direcció NE-N. L’embassament des 
Grog Blau, el Puig de Ses Vinyes i el 
Puig Major.  
(
http://
1.bp.blogspot.com/-6RFoI31PRyM/
T2Ke0u-dfqI/AAAAAAAAkfo/
zJ2nBAaRqc4/s1600/
DSC_0473.JPG. Accés 15 juny 
2015)  

REALITZACIÓ DE 3 ACTIVITATS AL COLL. 

4) Baixada al Pla de 
Cúber (30±15) 
(≈11.30±15)  
Pel mateix camí de pujada, 
s’ha d’anar alerta per no 
llenegar, baixarem fins la Font 
des Noguer. 

 

5) Berenar al lloc habilitat 
al costat de l’aparcament 
(20±10) (≈11.45/12h) 
 

VENIU BERENATS DE CASA 
PERQUÈ  
BERENAREM TARD 

Imatge amb la localització del lloc Sa 
Font des Noguer. Google Earth 
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6) Caminar fins a l’inici del camí que 
duu al refugi de Cúber (20±10) 
(≈12.45-12.50).  
 

Itinerari des de la Font des Noguer 
fins a l’alberg de Cúber, km 
caminats i desnivell acumulat. 
Indicació de l’itinerari 1, pujada al 
Coll de sa Coma dels Ases. 
Elaboració pròpia a través de 
Google earth.  

Iniciarem l’itinerari des 
del mateix lloc de 
l’aparcament, vora el 
portell d’accés al camí 
(km. 34 de la C-710) 
sortint des de l’àrea 
recreativa de Sa Font 
des Noguer. L’accés al 
camí ens permetrà 
vorejar l’embassament, 
l’accés està permès per 
vianants.  

 

Durant el camí fins a l’embassament de Cúber fareu per grups 
una activitat. 
 

6.1) Aturada visita paret 
de la Presa 
-  Explicació climatologia 
-  Geologia 
-  Geomorfologia 
-  hidrologia 

6.2) Aturada visita per esmentar 
restes Sitges i Carboneres 
-  Explicació climatologia 
-  Geologia 
-  Geomorfologia 
-  hidrologia 

http://photos.wikimapia.org/p/
00/00/62/05/39_big.jpg. Accés 15 
juny 2015 
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http://webs.ono.com/cuberlofre/PUIG%20DE
%20L%20OFRE%20DESDE%20CUBER/
cuberlofre-055.jpg. Accés 15 juny 2015 

6.3) Arribada a l’alberg de Cúber 

Dur analitzades les imatges (activitat de consolidació 3 de la 
segona sessió 
Perquè ho corregirem allà 

Explicarem qüestions rellevants 
que cal incloure a la memòria 

 

RECORDATORI: 
-  Dur quadern per prendre notes per fer la memòria. 
-  Prendre notes per completar els treballs de grup. 
-  Carpeta i llapis per fer les activitats durant la sortida. 
-  TOTES les activitats, realitzades a classe i les de camp s’han d’adjuntar al final 
de la memòria de pràctiques. 

7) Dinar (13.45/14-15h) 
 
8) Tornada a l’aparcament (15.30-16h) 
  
9) Tornada cap al centre (17h). 
  
 

 
Presentació de l’itinerari de la sortida didàctica. Elaboració pròpia a través de PowerPoint 
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Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior. 

Mostrar el mapa a la pissarra digital i comprovar el que han fet els alumnes, 

deixar-los temps per què reelaborin el seu a partir del que tenen projectat. 

 
Xarxa de Torrents Principal de la conca de l’embassament de Cúber elabora a partir del mapa 

topogràfic Balear del 2010 a escala 1:5000. Elaboració pròpia a través del software ArcGis. 
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Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació dels aspectes més 

rellevants del lloc de la visita.  

ELEMENTS RELLEVANTS 
INTRODUCCIÓ SORTIDA 
DIDÀCTICA 
 

Entorns de la conca de l’embassament de 
Cúber. Serra de Tramuntana, Mallorca. 

 

L’embassament de Cúber es localitza a la Serra de Tramuntana 

!Conca de l’embassament de Cúber a Mallorca. Elaboració pròpia a partir de la topografia realitzada amb un GPS (Leica 1200) i el Model Digital del Terreny 
 (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  
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Dades 
d’interès 

L’any 2011 la Unesco declarà la Serra de Tramuntana Patrimoni 
de la Humanitat en la categoria de paisatge cultural. L’espai 
protegit, que s’estén des d’Andratx a Formentor per dinou 
municipis. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0067199.xml) (Accés 30 Maig 2015). 

L’àrea de la 
sortida 
pertany al 
terme 
municipal 
d’Escorca, al 
N�O de l’illa 
de Mallorca, 
al sector 
central de la 
Serra de 
Tramuntana 
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El municipi, amb 
una extensió de 
139,39 km2, és el 
novè municipi de 
M a l l o r c a a m b 
major superfície, i 
representa el 16% 
de la Serra de 
T r a m u n t a n a , 
essent l’àrea més 
elevada.  
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És interessant assenyalar que inclou quatre dels pics més alts de l’illa de Mallorca:  
Puig Major (1445 m) 
Puig de Massanella (1364 m)  
Puig Tomir (1102 m) i Puig Roig (1003 m) 

http://www.ropits.com/serra/itinerari/ Accés 18 juny 2015  

 
 

Un poc de història i toponimia... 
El nom d'Escorca (segons l'historiador Joan Coromines) és derivat del romànic 
primitiu skulka, que significa "lloc de guaita, de talia". Seria per tant, el lloc des 
d'on, ja abans del període islàmic, es vigilaven es Burgar, s’Entreforc, els 
torrents de Lluc i des Gorg Blau i es Cosconar, contra els possibles atacs 
invasors procedents de les valls dels torrents o de les serres. El topònim figura 
al Llibre del repartiment de Mallorca (1232) com Axcorca, una de les alqueries 
de les muntanyes.  
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Escorca, amb 276 habitants al padró de 2008, és el municipi menys poblat de Mallorca i 
del conjunt de les Illes Balears. R 
 
Grandària del seu territori      densitat de població d’1,98hab/Km2 
lluny de la d’altres municipis amb similars característiques de la Serra de Tramuntana  

 com puguin   -  Banyalbufar (34,72 hab./Km2)  
    -  Fornalutx (37,56 hab./Km).  

 
A Escorca no es localitza un nucli de població pròpiament dit.  
-  Lluc, on es troben les dependències municipals.  
-  La població i activitats es localitzen als nuclis de: 

-   Sa Calobra 
-  Cala Tuent 
-  Les urbanitzacions d’Es Guix i Son Massip 
-  Més de totes les tradicionals possessions.  

Escorca, juntament amb altres municipis de la Serra de Tramuntana: Banyalbufar, 
Bunyola, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa, 
forma part de la Mancomunitat de Tramuntana. (Diagnòstic de l’Agenda 21 
d’Escorca. Abril 2010. Gram; Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi 
Ambient; Consell de Mallorca). 
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La conca de l’embassament de Cúber  
L’àrea de la conca de l’embassament de Cúber és localitzat al centre de la Serra de 
Tramuntana (30º, 47’N 2º 48’ E de Greenwich) a una altitud de 745 m.s.n.m  

Es tracta d’una Conca de 7,32 Km2  Localitzada a una vall longitudinal en 
cadena amb la del Gorg Blau.  

I perquè anem aquí i no al Gorg Blau? 

Perquè el perímetre de Cúber és 
transitable al 99%, i el pendent 
mitjà (22.41%, calculada a partir 
del model digital del terreny creat a 
partir de Model Balear d’Elevacions 
mitjançant ArcGIS) és menor que el 
del Gorg Blau on a més, la paret 
SE del qual és intransitable.  

IBANAT. Gorg Blau http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do? 
ctrl=MCRST34ZI140011&id=140011. Accés 18 juny 2015 

- L’embassament de Cúber es construí en cadena amb el del Gorg Blau per 
subministrar d’aigua Palma i els seus ressorts turístics (Expediente 29, Proyecto de 
Construcción de la Presa de Cúber),  

Des de la segona meitat del S. XX ! nombre turistes 
+ aqüífers salinitzats 

Aprovació 12 març 1959 però els projectes són anteriors Pas destinació 
Aigua per agricultura a 

Aigua per turisme 

Plantejament de construcció de 5 projectes però... LITOLOGIA? calcaria 

infiltració “L'essencial de la 
karstificació resideix en 
establir una xarxa de 
drenatge 
subterrani” (Galán, 1991) 

!

Geologia de la conca de l’embassament de Cúber. Elaboració pròpia a partir de l’Annex 
2de l’Informe Geològic. Projecte de Construcció de la Presa de Cúber el el mapa geològic 
de l’IDEIB (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el 
software ArcGIS.   
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Així doncs, dels 5 projectes contemplats només pogueren dur-se a terme 2 
Els dos únics on la litologia de base era impermeable. 

A més. 

El règim de precipitacions i la naturalesa de les 
roques, en funció de la seva permeabilitat, controlen 
el règim fluvial illenc amb una absència gairebé total 
de cursos permanents. 
 Alguns cursos tenen aportacions anuals molt 
considerables i, puntualment, els seus cabals 
màxims poden ser molt intensos. Algunes fonts 
contribueixen que en alguns trams hi hagi una 
circulació permanent, però de molt poc recorregut a 
causa de la gran capacitat de filtració del terreny. 

Depèn de les aportacions: 
-  Recaptacions per pluja 
-  Per escolament: els rius que drenen la conca 
-  Les aportacions de fonts 
 

Però... La Hidrologia superficial 
La circulació superficial de l'aigua a Mallorca està determinada per factors  
climàtics i geomorfològics, a més de factors humans.  

Almedrà 

La litologia, l’impacte antròpic, les precipitacions, els sòls....CONDICIONEN 

LA VEGETACIÓ 

Sòls poc desenvolupats 
+ roca calcària pura 
+ infiltració Vegetació adaptada 

- Calcífuga (adaptada a roca  
Calcària) 
- Acidòfila (adaptada a roques 
Més descalcificades) 
-  Carritxar abundant 
 
 

A les zones més humides 
---Torrents 
Joncs 
Falgueres 

+ endèmiques 

Climàcica  
Alzinar 

 
Elements rellevants previs a la sortida didàctica. Elaboració pròpia mitjançant 

PowerPoint 
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Ø Activitat de consolidació 1: lectura del document original, de la 

justificació a la construcció del projecte  

 
Antecedents a la construcció de la presa. Direcció General de Recursos Hídrics. Projecte de 

construcció de la presa. 

 

- Contesta: perquè decidiren construir els embassaments? 
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Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials amb 

suport. Només lectura 
 

9.1.1.1 Activitats pre-sortida didàctica adaptades per alumnes amb 
necessitats educatives especials 

 
o SESSIÓ 1 

Ø Activitat de consolidació 2 alternativa per alumnes amb necessitats 

educatives especials. Respon a les següents preguntes a partir del text. Lliurar 

la sessió següent. 
Ø Que és un forn de calç? 
Ø Quin era el procés per obtenir la calç? 
Ø Perquè era imprescindible la calç a la nostra societat?, quins 
usos tenia? 
Ø Per produir calç es feia servir la llenya de... Durant quant de 
temps s’havia d’afegir llenya?  
Ø Quina producció tenia cada fornada? 
 

o SESSIÓ 2:  
Ø Recollida de l’activitat de consolidació 2 alternativa per alumnes amb 

necessitats educatives especials. 
Ø Que és un forn de calç? 

És una construcció tradicional de Mallorca, en la qual s’amuntegaven pedres 

calcàries per obtenir la calç.  

Ø Quin era el procés per obtenir la calç? 

El procés per obtenir-la consistia a mantenir la pedra a uns 1000 o 1200 graus 

C. Durant deu o dotze dies usant llenya com a combustible. 

Ø Perquè era imprescindible la calç a la nostra societat?, quins usos 

tenia? 

Temps enrere, la calç era un dels elements més imprescindibles de la nostra 

societat: totes les obres es feien amb calç, s’utilitzava com a element cohesiu 

de l’argamassa, les cases es blanquejaven amb calç, els metges receptaven 
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aigua de calç, les vinyes s’esquitxaven amb calç, les porcades es 

desinfectaven amb calç... 

Ø Per produir calç es feia servir la llenya de... Durant quant de temps 

s’havia d’afegir llenya?  

Per produir calç, primer es preparaven feixos de llenya, procedents de 

l’escapçada de les branques baixes de pins. Era necessari afegir llenya durant 

un temps, que variava entre 9 i 15 dies.  

Quina producció tenia cada fornada? 

La producció de cada fornada era d’entre 100 i 150 tones de calç. 

 
Ø Activitat de consolidació 1 adaptada per alumnes amb necessitats 
educatives especials: lectura dels següents fragments del document. Bases 

per a la Gestió del Paisatge de la Serra de Tramuntana modificat i adaptat 

(https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2014/115814/basgespaisertra_a2014p88-

167.pdf (accés 28 maig 2015) 

A les zones interiors es pot trobar una activitat que històricament ha 

estat molt enfocada al sector agrícola i forestal. Això s'evidencia a partir 

dels vestigis que permeten identificar una explotació dels recursos 

naturals en pràcticament tot el seu territori. Entre aquests vestigis 

destaquen: les carboneres (aprofitaments del bosc), els pous de calç 

(aprofitament de pedra calcària) o la construcció de marjades de 
pedra en sec (aprofitament i creació de sòl agrícola). “Que ja vam 

veure la sessió anterior” 

La Serra de Tramuntana ha tingut una economia molt diferenciada a la 

resta de l’illa. L’activitat econòmica a la Serra de Tramuntana fins al 

desenvolupament turístic a Mallorca se centrà en una economia 
tradicional. Les activitats econòmiques tradicionals són aquelles que 

estan a la base econòmica de la Serra de Tramuntana fins a mitjan 

segle XX i eren principalment tres: l’agricultura i la indústria. Durant els 

segles XVI i XVII l'agricultura constituïa la base econòmica i productiva 

de Mallorca. Es tractava d'un sistema on la major part de la població 

vivia de l'activitat agrària. Hi havia moltes possessions, explotacions 
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es caracteritzaven per tenir una extensió reduïda, i es centraven en el 

policultiu d'hortalisses; també en el conreu de la vinya i l’olivera. 

També se conreaven cultius en rotació, principalment cereals (blat, ordi, 

civada). 

Una font de riquesa complementària de l'agricultura era la ramaderia, 

dedicada principalment a la cria de cabres; l'oví la seguia en importància 

13,10% i finalment el boví era molt abundant a Pollença i Escorca 

(representava un 6,4% del total de la Serra de Tramuntana) (Ferrer, 

1983).  

Per acabar amb aquest apartat d'activitats tradicionals és necessari fer 

referència a l'explotació forestal com a activitat transformadora del 

territori i del paisatge de la Serra. Els boscos, històricament, han estat 

una font de riquesa molt important per a les economies tradicionals, i la 

Serra de Tramuntana no és una excepció,  

Ja des del segle XIX, Mallorca va ser una destinació turística important a 

causa de la visita de diversos personatges burgesos i intel·lectuals 

d'origen estranger.  

Als anys trenta S. XX es produeix un increment de l’activitat turística 

relacionada amb l’increment del nombre de passatgers que arribaven al 

port de Palma.  

Mallorca va viure un gran canvi socioeconòmic a partir la dècada dels 

cinquanta, on la seva economia es va transformar a un ritme vertiginós 

deixant enrere un sistema agrícola i industrial, per convertir-se en una de 

les grans potències turístiques del Mediterrani. 

Tot això tindrà repercussions en l’explotació dels boscos i variarà els 

usos del sòl. 

 

Ø Activitat de consolidació 2 adaptada per alumnes amb necessitats 

educatives especials. Cerca les paraules subratllades en negreta al text 

(13±2). Lliurament la sessió següent 
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Enllaços de diccionaris: 

Optimot: http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 

Termcat: http://www.termcat.cat/ 

Enciclopèdia catalana: http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies. 

 

o SESSIÓ 3 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 de la sessió anterior adaptada 

per alumnes amb necessitats educatives especials. 

Vestigis: senyal que una cosa destruïda, extingida, etc., ha deixat de la seva 

existència. (OPTIMOT) 

Pous de calç o calcineres: instal·lacions que servien per elaborar calç a partir 

de la cocció de les pedres calcàries, que se sotmetien a altes temperatures. 

(http://www.conselldemallorca.net/?id_section=3198&action=conta. Accés 3 

juny 2015) 

Marjades de pedra en sec: terrassa creada per la construcció d’un mur fet de 

pedra en sec. Les marjades (bancals en castellà) són una solució per salvar 

l’orografia. Antigament es construïen graons de terra, sovint revestits de 

pedres, que separaven els bancals de terra situats a diferents nivells. Amb 

aquest tipus de construccions es detenen els lliscaments de terra i, durant 

segles, van anar el resultat de durs treballs sense cap tipus d'ajuda mecànica. 

Els pagesos mallorquins movien i carregaven pedres i terra pels seus propis 

mitjans, fent els murs i convertint penya-segats on només hi havia pins o 

alzines en zones fèrtils i cultivables. 

(http://www.ecomallorca.net/blog/etiqueta/marjades. Accés 4 juny 2015) 

Economia tradicional: un sistema econòmic tradicional és aquell basat en 

models perennes d'intercanvi i comerç, com l'agricultura i la barata directa amb 

membres de la comunitat i veïns. 

(http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH4964.dir/doc.p

df Accés 4 juny 2015) 

Possessions: porció gran de terreny de conreu, pertanyent a un propietari i 

depenent d'una casa situada dins la mateixa finca (Tortosa, Mall.) (Diccionari 

Català-valencià-balear). Etim.: pres del llatí possessiōne 
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Ø Activitat de desenvolupament 1 i de consolidació 2 alternativa per 

alumnes amb necessitats educatives especials. Per fer a casa  

  Ves a: http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp?lang=es 

 

Baix a l’esquerra pitja la pestanya “topográficos” 

 

 

Fes zoom amb l’opció sobre l’àrea de la conca de Cúber fins que vegis: 
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Aquestes línies són les corbes de nivell, i identifiquen a quina altitud està el 

relleu.  

Ara prem: temáticos Caib-Hidrologia, prem les v de la dreta i vés observant que 

passa. 
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9.1.2 Activitats in-situ 3r d’ESO 
 

o SESSIÓ 5 
Ø Activitat de desenvolupament/consolidació: REALITZACIÓ 
SORTIDA DIDÀCTICA 
Ø Activitat inicial: localització  
Es repartirà un mapa a cada alumne i han de localitzar el punt al qual ens 

dirigim de forma aproximada. 

 
Mapa de Mallorca font: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST34ZI78165&id=78165. Accés 8 

juny 2015. 

 

Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials 

Ø Activitat de consolidació 1: uniu els punts que tinguin la mateixa cota 

per tal de representar les corbes de nivell de l’àrea en la qual ens trobem. 

1.1 Que veieu a partir de les corbes de nivell?  
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Mapa de punts de cota. Elaboració pròpia a partir del mapa topogràfic de l’IDEIB (E 1:5000; Eq 

5m) mitjançant el software ArcGIS. 
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Ø Alumnes amb NEE només fer part 1 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 1: mostrar el mapa que es 

presenta a continuació  a través d’una tablet o dur-lo imprès i mostrar-lo a la 

testa dels alumnes per tal que comprovin el que han fet i repassin allò que no 

tenen bé. Explicació i resolució de dubtes. 

Ø La unió de punts representa les corbes de nivell de l’àrea on ens trobem. 

A partir d’elles podem identificar la xarxa de torrents i divisòries d’aigua 

principals. 

 
Mapa de punts de cota, de corbes de nivell a partir del mapa topogràfic de l’IDEIB (E1:5000, eq 

5 m )i de la xarxa de torrents elaborada a través de les corbes de nivell. Elaboració pròpia 

mitjançant ArcGIS 
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Ø Activitat de consolidació 2: visualització, descripció i anàlisi del 

paisatge  
Ø Activitat de desenvolupament 2.1 esments i lectura en veu alta d’un 

document del pla de gestió de la finca pública de Cúber. 

Adoneu-vos-en “d’Els importants elements paisatgístics i estètics, a més de les 

vistes panoràmiques del Puig de Sa Rateta i del Morro de Cúber, de les 

infraestructures hidràuliques: l’embassament, la presa, les canals i el camí que 

voreja el pantà. Són igualment rellevants la disposició i característiques de la 

cobertura vegetal i els seus elements geològics i geomorfològics.  

El grau de protecció ha d’establir la prohibició total de qualsevol modificació 

que pogués suposar la variació del paisatge respecte al seu estat actual. El 

paisatge ha d’evolucionar però s’han de respectar els valors naturals i 

etnogràfics que aporten la caracterització. (Govern de les Illes Balears. 

Document de gestió de la finca pública de Cúber, 2002).  

Tota la Serra de Tramuntana és majoritàriament Calcària, això és una roca 

d’origen orgànica formada per les restes de sediments acumulats durant 

milions d’anys. Gran relació amb la litologia té a veure el desenvolupament 

humà antic amb oficis com els que hem vist a classe, els forns de calç i el de 

marger que utilitzaven la roca calcària per treure-li profit. Una bona mostra 

d’això és la paret de pedra que tenim aquí. La roca determina també les formes 

de relleu que tindrem en el paisatge, la infiltració. A Mallorca gran part del flux 

que cau per precipitació s’escola i flueix i s’acumula subsuperficialment a causa 

d’aquesta litologia. La prova però la farem a continuació. 

 

Observeu el paisatge. 

 

Ø Activitat de consolidació 2.2 Com us pareix que és aquest? 
Descriviu-lo?. També per alumnes amb necessitats educatives especials. 
Ens trobem en el Coll de Sa Coma dels Ases: un coll que baixa cap al Sud cap 

a una depressió que ens condueix als? Tossals Verds.  
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Vistes des del Coll de Sa Coma dels Ases al Sud, Es Pla de Mallorca i el Puig de 

l’Alcadena. (http://www.gr221.info/F-

Coll%20de%20sa%20Coma%20des%20Ases%20i%20Puig%20d'Alcadena.jpg accés 

11 juny) 

 

Enfront tenim en direcció NE-N. L’embassament des Grog Blau, i el? Puig de 

Ses Vinyes i el? Puig Major.  

 
Vistes en direcció Enfront tenim en direcció NE-N. L’embassament des Grog Blau, el 

Puig de Ses Vinyes i el Puig Major. (http://1.bp.blogspot.com/-6RFoI31PRyM/T2Ke0u-

dfqI/AAAAAAAAkfo/zJ2nBAaRqc4/s1600/DSC_0473.JPG. Accés 15 juny 2015) 
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Quina de les dues vessants us pareix més agresta? Quina està més 

desprovista de vegetació? 

Ø Activitat de consolidació 3: comprovació que és roca calcària 

mitjançant la reacció amb HCl.  

Agafar un potet d’àcid clorhídric del laboratori del centre perquè els alumnes 

comprovin tirant unes gotes d’HCL amb cura, que és roca carbonatada. 

Ø També per alumnes amb necessitats educatives especials amb més 

suport del docent. 
Ø Activitat de desenvolupament 3.1 Explicació del perquè: les roques 

carbonatades que estan compostes per CaCO3 produeixen efervescència en 

contacte amb un àcid perquè alliberen en forma gasosa diòxid de carboni 

(CO2). 

Ø  

Activitat de desenvolupament 4. Esmentar que és Sa Font des Noguer: és 

una surgència l’aigua de la qual era transportada fins les desaparegudes cases 

de Cúber i que avui dia vessa les seves aigües a aquesta presa. 

(http://www.conselldemallorca.net/media/29808/Fullet_pasllis_CAST_ 

GUIA.pdf. Accés 11 juny 2015) 

 

Ø Activitat de consolidació 4: inventari Vegetació 
Divisió per grups de treball. Repartir fulletons de vegetació i identificar durant 

tot el camí fins al refugi les espècies de vegetació que aneu albirant. 

S’integrarà els alumnes amb necessitats educatives especials en els 
grups més adients. 
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Inventari Vegetació 

L’he 
vist/a? 
Posa creu 

Nom 
comú 

Nom científic Imatge al camp 

 Pi femella, 
Pi roig. 

Pinus 
sylvestris L. 
 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
med/imatges_especie/6667_147709.
html (accés 1 juny 2015) 
 

 Càrritx Ampelodesma 
mauritanica 

 
Imatge al camp de l’Ampelodesmus 
mauritanica (Poiret) T. Durand et 
Shinz Font: 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
med/imatges_especie/4563_82483.h
tml (accés 1 de juny 2015) 
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 Matollar 
calcícola: 
Boix 

Buxus 
sempervirens  

I
matge al camp del Buxus 
sempervirens. Font 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
med/imatges_especie/4147_81210.h
tml (accés 1 juny 2015) 

 
 Alzinar Quercus ilex 

 
 
Imatge al camp del Quercus Ilex. 
Font: 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
med/imatges_especie/4121_8237
1.html. (accés 1 juny 2015) 
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 Arbocera Arbutus unedo 
L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
uv/imatges_especie/4617_106061.ht
ml (accés 10 juny 2015) 

 Falguera Pteridium 
aquilinum (L.) 
Kuhn 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
ub/imatges_especie/4479_79026.ht
ml (accés 10 juny 2015) 
 

 Garric o 
Coscoll 

Quercus 
coccifera L. 

 
Arbust molt ramificat cobert de fulles 
bastant dures i amb els marges 
punxents 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
ub/imatges_especie/4326_82363.ht
ml (accés 10 juny 2015) 
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Estepa 
Joana 

Hypericum 
balearicum L.  

 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
uv/imatges_especie/5048_79497.htm
l (accés 10 juny 2015) 
és una de les plantes emblemàtiques 
de les illes Balears, és un bell arbust 
endèmic relativament freqüent a la 
Serra de Tramuntana 
 

 Estepa 
blanera 

Phlomis itálica 
L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
uv/imatges_especie/4941_79910.htm
l. (accés 10 juny 2015) 

 Eixorba 
rates 
blanc o 
Coixinet 
de monja 

Teucrium 
marum L. 
subsp. 
occidentale 
Mus, Mayol & 
Rosselló 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
ub/imatges_especie/4050_96380.ht
ml (accés 10 juny 2015) 
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http://herbarivirtual.uib.es/imatges/96
381.jpg 
(accés 10 juny 2015) 
 

 Aritja 
baleartica 

Smilax aspera 
L. Subsp. 
baleárica Willk 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Smilax_aspera_ssp_balearica.jpg 
(accés 10 juny 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonc Scirpus 
holoschoenus 
L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
ub/imatges_especie/5076_82193.ht
ml (accés 10 juny 2015) 
 

 Teix Taxus baccata 
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Fitxa per fer inventari de la vegetació al camp. Elaboració pròpia a partir de l’herbari virtual de 

la UIB (http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/especie/4121.html) 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-
uv/imatges_especie/4355_80787.htm
l (accés 10 juny 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotaboc Hacer opalus 
Mill. Subsp. 
Granatense 
(Boiss.)  

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
ub/imatges_especie/4377_96265.ht
ml 
(accés 10 juny 2015) 

Altres 
espècies 
que has 

vist (si no 
saps el 
nom no 

passa res) 

  Dibuix 
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Fixeu-vos i anoteu on es localitza cada una, si és molt nombrosa, si es troba a 

zones properes a la presa o a zones ombrívoles, si es localitza sobre la roca 

nua o no, a zones escarpades o on hi ha sòl. 

Ø Activitat de desenvolupament 5: Esmentar: “Al llarg de tot el 

recorregut el més destacat, a part del mateix pantà, són les masses repoblades  

a banda i banda del camí, la coberta vegetal profundament modificada i les 

formes de distribució de la vegetació” (Govern de les Illes Balears. Document 

de gestió de la finca pública de Cúber, 2002). Anoteu-ho per la memòria. Les 

Repoblacions de pi i alzina es troben a l’altra banda de l’embassament, sobre 

el dic artificial de contenció del pantà. A l’esquerra és observar encara un 

espès alzinar.  
Ø Activitat de desenvolupament 6: aturarem visita a la paret de la  

Presa: explicació del clima de la zona i de la hidrologia i rocam/geomorfologia. 
La conca de l’embassament de la presa de Cúber cobreix 7,32 km2 de la 

capçalera del torrent d’Almedrà. Això són 7,320,000m2. Ja heu vist a les 

imatges dels exercicis que hem fet de torrents i les de l’evolució dels usos del 

sòl, la imatge de tota la conca, tot el que ocupa… 

El torrent d’Almedrà, també conegut com Torrent de Cúber, neix aquí i drena la 

conca hidrogràfica més gran de l’illa fins desembocar a l’Albufera on arriba com 

a Torrent de Muro.  

En la part més elevada, a la capçalera del torrent, on té més energia perquè el 

pendent és més abrupte, el riu forma un canó càrstic, càrstic pel tipus de roca, 

canó a causa de la formació que la incisió del curs fluvial ha produït durant 

milers d’anys. Aquest canó té un gran valor ambiental i naturalístic per les 

espècies que en ell hi resideixen, i paisatgístic.  

Hi ha persones que fan el treball en climatologia: doncs una de les causes de 

localitzar l’embassament en aquesta àrea i que cal treballar és l’abundant règim 

de precipitacions a diferència d’altres parts de les Illes Balears, a banda de ser 

les úniques zones amb un substrat impermeable aptes per localitzar-hi els 

embassaments.  

Les temperatures màximes registrades a l’estació de Son Torrella, que avui dia 

no hi és, cessà les operacions el 1988 i registrà màxims de 28 a 32 ºC i 
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mínimes de 0 a -2 ºC. El règim de temperatures és típicament mediterrani però 

no el de precipitacions, que succeeixen principalment a la tardor i l’hivern.  

Aquí hi actua un procés de? Reforçament orogràfic. Les masses d’aire quan 

vénen carregades d’humitat i es troben de sobte amb un relleu com la Serra de 

Tramuntana, es veuen forçades a ascendir, el vapor d’aigua es refreda, es 

condensa i com pesa més, precipita.  

 
Il·lustració de l’efecte foehn (http://vilmeteo.es/el-efecte-foehn/. Accés 13 juny 2015) 

 

Mentre la mitjana de precipitacions a Palma és de 371 mm, la mitjana anual de 

precipitacions calculada de les dades de l’estació meteorològica de Lluc 

(Estació AEMET E-B013) durant el període 1977-2010 és de 1,277 mm.  

 

Ø Activitat de desenvolupament 7: esmentar que a l’altra banda de 

l’embassament, sobre el dic artificial de contenció del pantà. A l’esquerra és 

observar encara un espès alzinar xeroacàntic, amb algunes restes de rotllos de 

sitja i barraques de carboner. 
Ø Activitat de desenvolupament 8: Explicació origen alberg Cúber  

Ens trobem en l’alberg de Cúber, equipament, construït per l’ICONA l’any 1978 

per a fer les funcions de refugi de pescadors, fou reconstruït i folrat de pedra a 

la dècada dels 90, per començar a funcionar com a refugi públic.  
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Avui en dia, la seva capacitat és de 8 persones. (Govern de les Illes Balears. 

Document de gestió de la finca pública de Cúber, 2002),   

Ø Activitat de consolidació 5: posada en comú de l’inventari de 

vegetació. 
Ø Activitat de desenvolupament/consolidació 8/6: explicació esbós de 

l’evolució d’usos del sòl / correcció de l’activitat de consolidació 3 de la segona 

sessió.  

Com ja hem tractat en les primeres sessions, els boscos eren explotats fins no 

fa molt tant per activitats agrícoles tradicionals com per activitats forestals 

lligades a la producció de calç i carbó. A les imatges que teniu del 1956 i 1973 

a aquesta resolució no es veu molt bé però si feu zoom o accediu a través del 

visor de l’IDEIB a les ortofotos del 1956 i 1973 podreu observar com tota la 

banda Sud-E i Sud-Oest de l’embassament estava aterrassada, com els 

conreus s’han anat abandonat des del 1956 i el bosc ha anat recolonitzant les 

àrees més explotades, les zones abans conreades i les marjades s’han anat 

esbucant.  

Mostrar mapes: 

 
Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1956. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 1956 (E:15000) i el Model Digital del Terrent (E:1:5000). 
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Vectorització utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el 

software ArcGIS 

 

 
Usos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1973. Elaboració pròpia a partir de 

la digitalització de l’ortofotografia del vol aeri del 1973 (E:15000, Servei Fotogràfic i 

Cartogràfic de l’Exèrcit) i el Model Digital del Torrent (E:1:5000). Vectorització utilitzant 

la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS 

 

El 1973 l’embassament ja estava construït i del 1973 al 1989 la superfície 

ocupada per terrasses passa del 12% al 5.16%. 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1989. Elaboració pròpia a partir de  

l’ortofotografia de l’IDEIB 1989 (E:15000) i el Model Digital del Terrent (E:1:5000). 

Vectorització utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el 

software ArcGIS 

 

El 2008 a més a més part de la conca fou reforestada, fet que s’observa el 

2010 amb un increment del 6% més de la superfície forestal. 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 2008. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 2008 (E:15000) i el Model Digital del Terrent (E:1:5000). 

Vectorització utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el 

software ArcGIS 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 2010. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 2010 (E:15000) i el Model Digital del Terrent (E:1:5000). 

Vectorització utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el 

software ArcGIS 

 
Ø Activitat de desenvolupament 9: explicació de la història de 

l’embassament de Cúber i abastiment de l’aigua a Palma. Mostrar fotos 

antigues història construcció. 

L’embassament de Cúber es construí en cadena amb el del Gorg Blau per 

subministrar d’aigua Palma i els seus ressorts turístics, tal com vau llegir en el 

document de l’activitat de consolidació 1 de la darrera sessió, a la justificació 

del projecte, els antecedents. S’incrementaren les necessitats de 

subministrament d’aigua a causa del creixement del nombre de turistes des de 

la segona meitat del S. XX. A més a més trobaren que els aqüífers de l’àrea de 

Palma estaven salinitzats. (En arribar, el pròxim dia tractarem els impactes de 

la construcció dels embassaments i el problema de l’aigua a Balears). Es 
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podria dir que els pantans són una de les herències més plausibles del 

franquisme en matèria hidrològica. Es construïren tants pantans que al dictador 

se li posà el mot de “Paco Rana”. En 1940, la capacitat emmagatzemada era 

de 4133 hm3 i en 1972 es duplicà, durant l’era franquista es realitzaren 10 

vegades més política hidràulica que en els 2000 anys anteriors. (De la Mora, F. 

1992)  (http://elpais.com/diario/1992/06/08/espana/707954409_850215.html. 

Accés 14 juny 2015) 

Es plantejà llavors explotar els recursos de la Serra de Tramuntana. Els 

pantans es construïren durant els setanta tot i que els projectes són anteriors. 

Els projectes contemplaven la construcció de 5 pantans, a més d’un pantà 

d’aigua de mar bombejada, però de tots els projectes només es duren a terme 

aquests dos perquè eren les úniques dues àrees amb una base impermeable 

aptes per a la construcció. 

Inicialment, el projecte inicial de la construcció del Gorg Blau es destinava a 

reguius (aprovat el 12 de març del 59) però donat l’increment de les necessitats 

hídriques a ciutat vinculades al creixement turístic es reformaren els projectes i 

s’autoritzaren pel Consell de Ministres el 20 de juny de 1969. 

 

Mostrar fotos construcció Embassament Cúber: 
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Fotografies prèvies i del moment de la construcció de la presa. Direcció General de Recursos 

Hídrics. Projecte de construcció de la presa. 
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9.1.2.1 Activitats in-situ adaptades per alumnes amb necessitats 
educatives especials 
 
o SESSIÓ 5 
Ø Activitat de consolidació 1 amb suport docent. 
 No 1.1 
Ø La resta de les activitats de consolidació seran comunes als 
alumnes amb necessitats educatives especials. S’incrementarà el suport 

docent. 
En l’activitat 4 i 5 (inventari de vegetació) caldrà el suport i la integració dels 

companys. 

 
9.1.3 Activitats post-sortida didàctica 3r d’ESO 
 
o SESSIÓ 6 
Ø Activitat de consolidació 1: comentari dels dubtes de les activitats 

realitzades durant la sortida didàctica  
Ø També per alumnes amb NEE. 
 
Ø Activitat de consolidació 2: Demanar opinió sobre els aprenentatges, 

opinions dels alumnes  
Ø També per alumnes amb NEE 
 
Preguntes obertes: Anotar respostes a la pissarra i resoldre dubtes. 

 

Què és el que més us va cridar l’atenció del que vam tractar durant la sortida 

didàctica? 

 
Què no us va agradar o que creieu que milloraríeu? 

 

Trobeu que va donar temps suficient per veure-ho tot o li dedicaríeu més 

estona a la sortida? 
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Quins dubtes teniu respecte de les explicacions? 

Us ha servit per aprendre?, heu consolidat el que hem treballat? 

Ø Activitat de consolidació 3:  
La darrera part de la sortida veiérem les causes de la construcció de la presa i 

fotos antigues sobre aquesta. Hi hagué demolicions de cases però en construir 

una presa, no només es produeix un impacte sobre la població que hi habita i 

es veu desallotjada de les seves llargs. 

Quins impactes creieu que té sobre el medi ambient i les persones a curt i llars 

termini? 

Reflexiona 

Ø Activitat de desenvolupament 1. Exposició dels principals impactes 

ambientals que ocasionen les preses. Introducció al problema de l’aigua a 

Balears. 

 

IMPACTES AMBIENTALS 
I HUMANS DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE 
PRESES 

INTRODUCCIÓ AL PROBLEMA DE L’AIGUA A 
BALEARS 
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!  El règim dels rius (ja siguin de flux permanent o efímers, com el 
cas dels torrents a Balears controlen les principals 
característiques físiques i ecològiques (Poff et al. 1977) dels 
trams per on discorre 

PERÒ, QUE PASSA SI EL REPRESSAM? 

La vegetació està adaptada a les variacions interanuals a les 
crescudes de cada curs fluvial, als nutrients que conté l’aigua, 
a la seva energia. Al llarg de tot el riu, des de que neix fins que 
desemboca hi ha un hàbitat adaptat a les diverses 
característiques als diversos trams d’aquest 

NOMBROSOS AUTORS HAN ESTUDIAT LA REPERCUSSIÓ DELS EFECTES DE LES PRESES 
EN EL RÈGIM DELS RIUS (e.g., Petts 1984, Williams and Wolman 1984)  
 
-1) Impactes en la vida de les persones 
 

1.1 Molts pobles desapareixen i són 
 annegats 

1.2 Camps i conreus poden acabar amb la  
forma de vida de moltes persones 

 
EN PRIMER LLOC: 
- Moltes preses han estat construïdes on 
abans hi havia pobles 
A l’Estat espanyol hi ha devers 500 
pobres soterrats sota les aigües de 
pantans 
 
Ex: Peñarrubia a Màlaga 
Escó a Saragossa, Lanuza a Osca, Las 
Rozas de Valdearroyo a Cantàbria,  
 
 
 Fins i tot han sepultat restes del 
patrimoni arqueològic i històric. 
Ex: Assentament Romà de Huelva, sota 
les aigües del riu Carreres 
Mediano, a Osca, on l’embassament 
soterrà un poble i amb ell un campanari  
romànic. 

La catedral dels peixos, Cantàbria.  
Campanar resta de l'església de  
San Roc a Villanova 

http://www.traveler.es/viajes/al-
natural/articulos/lo-que-el-embalse-se-
llevo-pueblos-espanoles-sumergidos-
bajo-el-agua/6189. Accés 16 juny 2015  
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Tragó de Noguera a Lleida.  
Annegat per l’embassament 
De Santa Ana als 60 

La Cuerda del Pozo 
a Soria 
Que engolí La 
Muedra en 1941 

http://www.traveler.es/viajes/al-natural/articulos/lo-que-el-embalse-se-llevo-
pueblos-espanoles-sumergidos-bajo-el-agua/6189. Accés 16 juny 2015  

2) Impactes ambientals 

2.1) Aturen l’energia del riu lo que provoca 
-  Que tots els sediments se quedin a la presa 
-  Que aigües baix de la presa el riu dugui menys sediments i 

menys  
-  energia 

El riu per mantenir el seu balanç haurà d’erosionar 
Aigües abaix l’embassament 

Desbordaments quan hi ha crescudes 

Variació en l’ecosistema 
de plantes i animals 

La vegetació adaptada es substituïda 
Per plantes invasores que provoquen molts  
problemes 
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Creixement de macròfits al riu Ebre.  
http://2.bp.blogspot.com/-ybrCvCLJjLw/TdOx2EO5dTI/AAAAAAAABCM/ 
5seTlPalBdE/s1600/macr%25C3%25B2fits+a+l%2527Ebre.JPG. Accés 16 juny 2015 

 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/862460-el-
poc-cabal-del-riu-ebre-facilita-el-creixement-de-larves-de-mosca-negra.html  
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Canvis nutrients 
+ més plantes invasores 
+ menys energia del riu 
= espècies de peixos adaptats no poden viure i 
moren 

http://
www.elpuntavui.cat/
noticia/article/1-
territori/11-
mediambient/119465-
una-vintena-despecies-
aquatiques-
amenacen-la-
biodiversitat-de-
lebre.html?
tmpl=component&print
=1&page= Accés 15 
juny 2015 

	  	  

UAM, Alteraciones de la integridad de los sistemes acuáticos: las preses. 
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/alarchil/MASTER%20ECO/LAGOS%20PRESAS
%20HUMEDALES.pdf 

Si molts dels rius desemboquen a la mar i formen deltes i 
estuaris  
Platges i el sediment es queda retingut a la presa. 
Afectarà  
També a les zones de desembocadura alterant la 
dinàmica  
Natural de formació de deltes, platges i estuaris. 
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El problema de l’aigua a 

Balears 
 -  A nivell estatal es calcula que el consum d’aigua per habitant i  

dia no atura d’augmentar: 2003 (167 litres/habitant i dia);  
                                      2004 (171 (litres/habitant i dia). 

-  En el cas de les Illes Balears les dades de 2004 parlen de 138 litres  
habitat i dia, que significa un augment del 9’2% respecte de l’any  
anterior.  

El consum d’aigua per a usos urbans ha crescut de l’ordre d’un 
5%  

+ turisme. ≈6000 turistes a l’any 

Com ja hem vis i sabeu: Les Illes Balears són un 
arxipèlag d’estructura calcària, fet que afavoreix la 
constitució d’aqüífers subterranis que són els principals 
proveïdors d’aigua. 

https://biolulia.wordpress.com/ciencies-per-al-mon-contemporani/tema-7-cap-a-una-gestio-
sostenible-del-planeta/7-2-els-recursos-del-planeta-en-perill-desgotar-se/7-2-3-el-problema-de-
laigua/. Accés 16 juny 2015  

Si sobreexplotem els aqüífers:  

https://juanbiologia.files.wordpress.com/2014/05/captura1.png. Accés 16 juny 2015  

L’aigua salada més densa envaeix l’aigua dolça menys 
densa, els aqüífers 
Se salinitzen perquè se recuperin s’han de deixar d’explotar 
perquè torni 
A filtrar-se aigua de la pluja i dels torrents i recarregui els 
aqüífers 
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+ usos agrícoles 
+ contaminació per fertilitzants agrícoles: 
Si no s’estudien els sòls i les necessitats d’adobs que necessita  
cada conreu els excessos no absorbits per la planta i el sòl es 
 renten i s’escolen amb la pluja i percolen fins l'aigua del subsòl 

http://www.greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/other/illes-
balears.pdf. Accés 16 juny 2015 

+ contaminació per residus 
domèstics 
(olis, sabons...) 
+ Contaminació per restes de la 
indústira 
+ Contaminació per hormones i 
restes  
De medicament que ingerim les 
persones 
I desprenem amb l’orina que no es 
tracten 
Amb els sistemes habituals de 
depuració 

 
Presentació impactes ambientals construcció preses. Elaboració pròpia mitjançant PowerPoint 

 

Ø Activitat de consolidació 4: correcció de l’activitat de consolidació 2 

d’aquesta sessió. Comentar en veu alta a partir del que s’ha explicat, quins 

creus que són ara els principals impactes de les preses. Pluja d’idees.  

També per alumnes amb necessitats educatives especials. 

 

o SESSIÓ 7 
Ø Activitat de consolidació 1: deixar tota la classe perquè els alumnes 

facin els seus treballs de grup  

Passar per cada grup resolent dubtes i comprovant que fan la tasca. 

 

Entregar aquest climograma al grup que treballa amb el clima 
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Document de gestió de la finca pública de Cúber   
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Gràfic 1 Font: elaborat a partir de les dades de l'INM - Centre Meteorològic Territorial 

a les Illes Balears. Sèries Son Torrella (1981-2000) per a les precipitacions; i Sa 
Vinyasa (1985-2001)-Son Torrella (1973-2001) per a les temperatures. 

 
No es disposen de dades meteorològiques de la finca, així que les dades son 
aproximatives extretes de sèries mitjanes d‟observatoris propers (Son Torrella i Sa 
Vinyassa) 
 
Pel que fa a la distribució anual de les precipitacions, el Gràfic 1 mostra l‟existència 
de tres mesos àrids (juny i juliol i agost) que contrasten notablement amb un règim 
de precipitacions amb uns valors més o menys constants al llarg de la resta de 
l‟any. La màxima pluviometria es situa en els mesos d‟octubre, novembre i 
desembre, situant-se entorn als 150 mm mensuals i superant els 200 mm el mes de 
novembre, deguda aquesta situació a l‟arribada de fronts de baixes pressions topen 
amb el complex orogràfic de la serra. La resta de l‟any, llevat dels ja esmentat 
mesos d‟estiu (on els valors voltes els 24 litres mensuals) les precipitacions es 
mantenen gairebé estables entorn dels 100 mm mensuals. S‟estima en 2 dies/any 
(durant l‟hivern) en què la precipitació és en forma de neu. La precipitació mitjana 
anual es calcula en 1273,3 mm. 
 
La temperatura mitjana anual es troba als voltants dels 14,8ºC, calculada a partir de 
mitjanes d‟observatoris propers però localitzats a menor altura. En el cas de la finca 
de Cúber per la disposició del relleu i orografia, es pot preveure una mitjana de 
temperatures significativament inferior a les que actualment tenim.  
 
Els mínims se centren en els mesos de desembre i gener, amb una temperatura 
mitjana de 8.5ºC, però hi ha uns mínims absoluts que poden arribar als -3ºC, essent 
la mitjana del mes més fred de 1‟2ºC. La mitjana màxima la trobam els mesos de 
juliol i agost, arribant alguns anys fins a màximes de 30.5ºC. 
 
En quant al règim de vents podem observar al gràfic 2 que la velocitat i direcció dels 
mateixos a l‟estació més propera de la qual es disposen de dades, son de 
component SE i no solen superar els 20Km/h. Tot i la falta de dades sobre la finca, 
podem afirmar que a les parts més elevades o de sobrevent la velocitat del vent pot 
arribar a ser major. 
 

 
Conselleria de Medi Ambient 2002. Document de gestió de la finca pública de Cúber. Elaborat 

a partir de les dades de l’INM- Centre Meteorològic Territorial a les Illes Balears. Sèries Son 

Torrella (1981-2000) per a les precipitacions; i Sa Vinyassa (1985-2001)- Son Torrella (1973-

2001 per a les temperatures.  

 
o SESSIÓ 8 

Ø Activitat de consolidació 1: deixar tota la classe perquè els alumnes 
acabin les seves memòries. 
Supervisar la tasca dels alumnes. 

 

o SESSIÓ 9 
Ø Presentacions dels treballs i recull de les memòries. 

 
9.1.3.1 Activitats post-sortida didàctica per alumnes amb necessitats 
educatives especials 
 

o SESSIÓ 6 
Ø Activitat de consolidació 3 alternativa per alumnes amb necessitats 

educatives especials. 
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Llegeix aquest text i subratlla el més important: 

SOBREEXPLOTACIÓ DE L’AIGUA A MALLORCA 
ONGD BALEAR: GOB Mallorca  

1 UBICACIÓ GEOGRÀFICA  

Mallorca, Illes Balears.  

2 PROBLEMÀTICA EXISTENT  

La sobreexplotació dels recursos hídrics convencionals (aigües 

subterrànies i superficials) i la contaminació per clorurs i/o nitrats 

de moltes d’aquestes reserves d’aigua, ens han conduït a una 

situació crítica d’exhauriment i deteriorament de la qualitat 

d’aquests recursos. La política hidràulica actual pretén poder 

seguir garantint l’accés il·limitat als recursos, construint i 

interconnectant grans infraestructures per al proveïment a partir 

d’aigües regenerades i dessalades, continuant amb l’explotació 

de l’aigua dels aqüífers i les reserves d’aigua que representen els 

embassaments.  
http://illesbalears.isf.es/aigua/CDH2O/Situacions%20problema/Cas_Balears.pdf (Accés 19 juny 

2015) 

 
9.2 ANNEX 2 Activitats 2n de Batxillerat 
9.2.1 Activitats pre-sortida didàctica 
 
o SESSIÓ 1 
Ø Activitat de desenvolupament 1: explicació de la realització d’una 

sortida didàctica als entorns de l’embassament de Cúber i dels procediments 

d’avaluació a més de com fer una memòria d’una sortida didàctica que servirà 

per avaluar les dues sessions.   



_____________________________________________________________________Annexos 

	  
	  

159	  

Ø Repartir fulletons informatius i autorització pels pares per als alumnes 

menors de 18 anys amb l’horari de sortida i d’arribada al centre, l’equipament 

necessari per a la sortida didàctica i les especificacions d’aquesta. 
 

FULLETÓ INFORMATIU PELS PARES I AUTORITZACIÓ A 
SIGNAR 

 

IES************** 

 

Benvolguts pares, 

 

Us informem que el dia 20* de Maig del 2016 realitzarem una sortida 

als voltants de l’embassament de Cúber, a la Serra de Tramuntana, 

Mallorca. 

L’horari de sortida serà a les 8.00* i la de tornada estimada a les 15 h. 

 

Us recordem que els nins/nines han de dur roba còmoda, sabatilles 

esportives per caminar, menjar per berenar i líquids per hidratar-se així 

com un quadern per apuntar i llapis. És recomanable dur capell o gorra i 

crema solar així com alguna pesa de roba per si refresca. 

 

____________________________________________________  

En/na,_________________________________________(Pare, mare 

o tutor/a) amb DNI,NIE o passaport 

núm,___________________________________autoritzo el meu 

fill/a__________________________________________ a assistir a la 

sortida didàctica del dia 20 de Maig del 2016. 

 

 

*Palma de Mallorca,______ de ______________________ del 

20_____ 
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(Signatura del pare o la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a) 

         

 

 
Ø Explicació dels criteris d’avaluació, qualificació, memòria de la sortida 

didàctica 
La sortida didàctica s’avaluarà amb el 20% que valen les activitats que haureu 

d’inserir dins la memòria de pràctiques 

+ 30% de la nota final de la unitat didàctica que treballem per la memòria. 

ESTRUCTURA MEMÒRIA SORTIDA DIDÀCTICA  

PORTADA:  

o Assignatura  

o  títol treball: sortida didàctica... 

o Data sortida  

(Arial/Times New Roman 22 punts centrat; 1.5 punts interlineat)  

–    Nom i cognoms alumne   

–   Data màxima lliurament (Arial/Times New Roman 14 justificat 

dreta)  

–  ÍNDEX  MEMÒRIA  

– (Arial/ Times New Roman 12; interlineat 1.5; Marges 3 cm superiors, 

inferiors, dret i esquerre; justificat)   

– Explicacions més rellevants d'allò explicat durant la sortida. 

8)    Explicació donada en cada aturada de l’itinerari (Ex: Aturada 1 

(Lloc)) En aquest punt... Mapa indicant itinerari (Google maps 

basta)   
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Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació repàs de concepte de 

corba de nivell i d’escala 

* 

 

9)          Relació amb el material lliurat per la sortida didàctica,  

l’explicat a classe i relació amb el contingut treballat a les 

sessions.   

10)   Citacions bibliogràfiques. 

11)            Annex de totes les activitats, realitzades abans, durant i a 

posteriori de la sortida corregides. 

12)  VALORACIÓ PERSONAL   

13)  BIBLIOGRAFIA consultada per elaborar la memòria.   
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Concepte ESCALA: 

REPASSEM: 

FONT: 
http://
es.slideshare.
net/
aramonell/
topografia-780
4558. Accés 5 
juny 2015. 

 

http://

es.slidesh

are.net/

aramonell

/

topografia

-7804558 

Accés 5 

juny 

2015. 

És el concepte fonamental de les representacions gràfiques. 

El factor d’escala o escala es defineix com la relació existent entre la mesura gràfica 

Del dibuix i la real del terreny. Ambdues mesures han d’estar expressades en les 

mateixes unitats (Km, m, cm) 

  

http://

es.slidesh

are.net/

aramonell

/

topografia

-7804558 

Accés 5 

juny 

2015. 

L’escala pot ser qualsevol tot i que, sol utilitzar-se sempre escales on el  

Numerador sigui la unitat i el denominador, nombres sencers múltiples 

de 5. 

1:100, 1:50, 1:200, 1:10.000, 1:25.000 i 1:50.000 
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http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 
http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 

És un dibuix que acompanya un plànol. 

 

Una línia horitzontal dividida per una 

Successió de línies horitzontals en forma  

de regle o escalímetre que indiquen les 

longituds en unitats reals del plànol. 

 

 

 

Les corbes de nivell d’un mapa topogràfic 

Uneixen punts que es troben a la mateixa altitud  

Elevació del terreny en relació al nivell de la mar 

El nom de corba de nivell és una 

denominació col·loquial de noms 

tècnics més precisos: isohipsa (del 

grec: igual altitud) o bé isòbata 

(del grec: igual profunditat).  

Entre dues corbes de nivell 

consecutives hi ha una diferència 

d’altitud física que s’anomena 

interval de nivell o equidistància. 

http://es.slideshare.net/aramonell/

topografia-7804558 Accés 5 juny 2015. 
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http://es.slideshare.net/aramonell/topografia-7804558 

 

A partir de les corbes de nivell podem determinar 

-  La línia de màxim pendent 

-  Les divisòries d’aigües 

-  Els Tàlvegs o torrents 

-  Els colls 

-  Cims i avencs 

Entre altres 

1) La línia de màxim pendent: 

-  És la més curta que es pot traçar entre dues corbes de nivell consecutives 

-  Marca la direcció del pendent 
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2) Divisòria d’aigües 

Limiten dues vessants 

Sentit ascendent 

Tàlveg o torrent 

Línies de mínim pendent on s’acumula  

l’escorrentia. 

 

Font: 

http://es.slideshare.net/aramonell/topografia-7804558. 

Modificat. (Accés 20 juny 2015) 

Divisòria d’aigües 

Tàlvegs 
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Divisòria d’aigües Tàlvegs o torrents 

 

3) Muntanyes i valls 

Font: 

http://es.slideshare.net/aramonell/topografia-7804558. 

Modificat. (Accés 20 juny 2015)  
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4) Colls Depressions de muntanya situades a divisòries 

Font: 

http://es.slideshare.net/

aramonell/

topografia-7804558. (Accés 

20 juny 2015) 

5) Cims: els punts més alts de la divisòria d’aigües 

 

4) Avencs: punts més baixos del terreny  

 
Presentació recordatori i de consolidació del concepte de corba de nivell i escala i interpretació 

del relleu a partir de les corbes. Elaboració pròpia a partir de PowePoint 

 
Ø Activitat de consolidació 1: a partir d’aquest mapa de corbes de nivell 

de l’àrea de la conca de Cúber identifica els principals trets geomorfològics i de 

relleu. Es corregirà durant la sortida didàctica 
2. Torrents 
3. Divisòries d’aigües 
4. Colls 
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Mapa topogràfic de la conca de Cúber. Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 

1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  
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Ø Activitat de consolidació 2. A partir del mapa anterior calcula 

quina distància aproximada hi ha a la realitat entre els transseptes a, b i c.  

 

 
Mapa topogràfic de la conca de Cúber amb tres transseptes per al càlcul de distàncies. 

Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  

 
 
 
 
 

Ø Correcció de l’activitat de consolidació 2 anterior  
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Mapa topogràfic de la conca de Cúber amb el càlcul dels transseptes. Elaboració 

pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  

o SESSIÓ 2:  
Ø Activitat inicial: 
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Fes un climograma representatiu de l’àrea de la conca de la sortida a 

partir de les dades següents i comentar-lo. Segueix l’esquema lliurat: 

Ø Anàlisi de precipitacions 

o Total 

Ø Molt abundant: si supera els 1000 mm (característic dels climes 

de muntanya)	  

Ø Abundant: si supera els 800 mm (clima oceànic)	  

Ø Escàs: si es troba entre 800 i 300 mm (clima mediterrani costaner 

o continentalitzat); 	  

Ø Molt escàs: si és inferior a 300-150 mm (subdesèrtic o estepari) 

Ø Desèrtic: menys de 150 mm indica un clima.  

 

o Distribució 

- Regular: cap mes sec o amb precipitacions < a 30 mm (clima oceànic);  

- Prou regular: màxim de dos mesos secs (clima oceànic de transició cap 

al mediterrani continentalitzat)  

- Irregular: Més de 2 mesos secs (clima mediterrani costaner o 

continentalitzat). Si els mesos secs són més de 7, estem davant un clima 

mediterrani sec, subdesèrtic o estepari.  

* Cal assenyalar en quina estació són més abundants les precipitacions i 

en quin són menys freqüents o hi ha sequera.  

o Forma en què cau: pluja o neu. La possibilitat de nevades es dóna 

als mesos d’hivern amb una temperatura mitjana baixa 0 ºC (climes de 

muntanya), o amb temperatura mitjana mensual baixa.  

 

Ø Anàlisi de les temperatures: 

o Mitjana anual 

- Baixa: < 10 ºC. (Muntanya: Pirineus, S. Cantàbrica, Massís Galaic-

Leonès, Sierra Nevada i Sierra Segura (bètiques).  

- Fresca: entre 10 i 12,5 ºC . Latitud septentrional sense influència de la 

mar, Meseta septentrional  

- Moderada: entre 12,5 i 15 ºC. Litoral cantàbric, Vores de la vall de 
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l’Ebre, Meseta meridional excepte Extremadura i Andalusia oriental.  

- Càlida entre 15 ºC i 17 ºC. Centre de la vall de l’Ebre i Extremadura  

- Alta > 17 ºC. Centre de la vall del Guadalquivir. Costa Mediterrània i 

sud-atlàntica. Canàries (excepte cotes altes)  

o Amplitud tèrmica diferència entre la temperatura mitjana del mes 

més càlid i la del mes més fred  

- A les zones costaneres arriba fins als 15ºC o 16ºC. Dintre d’aquest 

tipus d’amplituds observarem si és:  

-  Molt baixa (menys de 8 ºC), la qual cosa és típica de Canàries;  

-  Baixa (entre 9 ºC i 12 ºC), pròpia de la costa cantàbrica;  

-  Moderada (entre 12 ºC i 16 ºC), pròpia de les costes mediterrànies i 

sud-atlàntica.  

-  En les zones d’interior, l’amplitud supera els 16 ºC. En aquest cas 

considerarem:  

-  Alta: entre 16 ºC – 20 ºC;  

-  Molt alta: > 20 ºC.  

 

Ø La temperatura de l’estiu: 

-  Calorós (qualque mes amb temperatura mitjana > a 22 ºC) 

- Estiu fresc (no té cap mes amb una temperatura mitjana > a 22 ºC)  

o  La temperatura de l’hivern: 

 - Hivern suau (temperatura mitjana del mes més fred >10 ºC); 

 - Hivern moderat (temperatura mitjana del mes més fred entre 10 ºC i 6 ºC)  

- Hivern fred (temperatura mitjana del mes més fred entre 6 ºC i –3 ºC).  

 

Ø Anàlisis de l’aridesa 

* L’aridesa relaciona les precipitacions i les temperatures. En observar el 

climograma, hauríem de distingir entre aridesa mensual i aridesa general.  

3.1 L’aridesa mensual:  

Pot determinar-se observant si al climograma a la corba de les 

temperatures està per sobre de la barra de les precipitacions. Donat que 

l’escala de les precipitacions és el doble que la de les temperatures, això indica 
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que el mes és sec.  

-  Entre 0 i dos mesos àrids: clima oceànic.  

- Més de 2 mesos àrids: climes mediterranis. 

Podem calcular-ho també numèricament amb l’índex de Gaussen.  

Un mes és àrid si 2T ºC> P mm  

*En els climes oceànics no existeix aridesa a cap mes, o com a màxim 

en dos (oceànic de transició). En els climes mediterranis hi ha més de dos 

mesos àrids.  

o  L’aridesa general: 

Seguint l’índex de Matronne: Precipitació total / TX anual+10  

+ de 30 clima humit ü 30-20 semihumit. ü 20-10 semiàrid. 

10-5 estepari  

 0-5 desèrtic.  

Ø Classificació del clima.  

* Analitzades les dades de les precipitacions, temperatures i aridesa, 

estarem en disposició de determinar el tipus de clima (oceànic, mediterrani, de 

muntanya o de Canàries.) 

Després, haurem de relacionar-ho amb els factors geogràfics i atmosfèrics que 

l’expliquen (latitud, relleu, distància a la mar, anticiclons, borrasques, fronts, 

etc.).  

5. Localització geogràfica del clima.  

6.  Relació del clima amb altres elements del medi natural.  

Model de comentari de climograma 
http://www.iesmossenalcover.es/joomla/Documents/Departaments/Ciencies_Socials/Comentari

%20climogrames%20-%20CRITERIS.pdf modificat. Accés 28 de juny 2015. 
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Precipitacions,mensuals,acumulades,(mm) Temperatura,mitjana,mensual,(ºC),arrodonida
Gen 159 8
Feb 119 8.5
Març 113 10
Abr 131 12
Maig 100 13
Juny 29 14.5
Juliol 20 19
Agost 40 21.5
Setembre 130 19
Oct 183 16
Novembre 200 11
Desembre 198 8  

Mitjana de precipitacions mensuals acumulades 1970-2010 a Escorca; elaboració 

pròpia. Dades de temperatura mitjana mensual a Lluc (L’estació d’Escorca era només 

pluviomètrica). Les dades de precipitació entre 1989 i 2010 han estat completades amb el 

software R a partir de la mitjana de les precipitacions mensuals acumulades de les 18 

estacions més properes.  

 
Ø Activitat inicial. 1 Contestar: 

Creus que és un climograma representatiu del clima mediterrani de Mallorca i 

Balears? 

 

Quines particularitats té respecte d’un climograma mediterrani típic? 

 

Quin és el fenomen que provoca que hi hagi tantes precipitacions i Descriu-lo. 

 
Ø Correcció de les activitats de consolidació inicials anteriors 



_____________________________________________________________________Annexos 

	  
	  

175	  

 
Climograma de la conca de Cúber. Elaboració pròpia a partir del software Excel 

 
 

ANÀLISI DEL CLIMOGRAMA 

Es tracta d’un total de precipitacions molt abundant doncs el total és de 

1422 mm i per tant superior als 1000 mm, corresponent característic dels 

climes de muntanya. És un microclima prou regular, ja que només té dos 

mesos amb precipitacions menys de 30 mm, juny i juliol amb 29 i 20 mm 

respectivament.  

La tardor és l’època en la qual les precipitacions són més abundants. Els 

màxims es produeixen en Novembre i desembre amb 200 mm de precipitació 

acumulada. 

La major part de precipitació cau en forma de pluja o neu. Les 

temperatures són mitjanes mensuals, no diàries, i cap més té una temperatura 

mitjana mensual per sota dels 0 ºC. Poden produir-se en forma de neu si la 

temperatura cau per sota dels 0 ºC.  

Pel que fa a les temperatures, hi ha 3 mesos amb una temperatura 

mitjana mensual inferior a 10 ºC, característica dels climes de muntanya.  
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Hi ha 4 mesos amb temperatures fresques inferiors a 13 ºC. Dos mesos 

tenen temperatures moderades i només 4 mesos superen els 16 ºC tot i que la 

màxima mensual és de 21.5 ºC, no molt elevada.  

L’amplitud tèrmica és de 13.5 ºC, moderada, característica de la 

mediterrània però no arriba a ser elevada com a zones de la costa. 

L’estiu és fresc perquè la temperatura del mes més càlid no supera els 

22 ºC i els hiverns són moderats perquè la temperatura mitjana del mes més 

fred està entre els 10 ºC i els 6 ºC. 

Com que l’escala de les precipitacions és el doble que la de les 

temperatures, pot determinar-se si hi ha aridesa quan la línia de les 

precipitacions cau per sota la de les temperatures. En aquest climograma, els 

mesos de juny, juliol i agost, corresponents a l’estiu de l’hemisferi nord, hi ha 

aridesa. S’acompleix que 2T ºC> P mm ja que, 14.5*2 ≥29; 19*2>20 i 

21.5*2>40.  

Es tracta d’un clima mediterrani de muntanya. L’índex d’aridesa indica 

de forma clara que es tracta d’un clima mediterrani però les temperatures 

suaus i les elevades precipitacions indiquen que es tracta d’un clima de 

muntanya. L’elevada altitud mitjana de les muntanyes respecte a la resta de  

l’illa constitueixen un obstacle per les masses d’aire que travessen la 

mediterrània on es carreguen d’humitat i quan troben un obstacle com la Serra 

de Tramuntana, es veuen forçades a ascendir. Aquest fet, conegut com a 

efecte foehn provoca que a mesura que una massa d’aire ascendeix, 

disminueixi 1 ºC cada 100 m. L’aigua en estat gasós es condensa, augmenta 

de pes, les masses d’aire disminueixen la capacitat de retenir aigua en estat 

líquid fins que precipita.  

Com s’ha indicat, es tracta d’un climograma de l’àrea de la conca de 

Cúber a la Serra de Tramuntana, Mallorca. 

Gràcies a l’abundància de precipitacions, ha estat possible, entre altres, 

la construcció d’un embassament en aquest indret doncs en aquesta conca 

neix, un dels cursos fluvials més cabalosos de l’illa. Els cursos fluvials són 

efímers, duen aigua només quan hi ha precipitacions i això es deu, en gran 

mesura, al substrat litològic que infiltra gran part de l’aigua que escola 
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superficialment a més a més de perquè les precipitacions es produeixen 

principalment, durant els mesos de tardor i hivern. 

La gran quantitat de precipitacions també condiciona les espècies 

vegetals que podem trobar com els joncs, les falgueres que necessiten molta 

Humitat i creixen lligades o properes a cursos d’aigua. També els alzinars, 

vegetació climàcica d’aquest indret. 

 
Ø Activitat de consolidació 1: comenta el mapa geològic següent 

de l’àrea de la conca responent a les següents preguntes 
 

 
Mapa geològic de la conca de l’embassament de Cúber. Elaboració pròpia a partir de l’Annex 2 

de l’Informe Geològic. Projecte de Construcció de la Presa de Cúber el mapa geològic de l’IDEIB (E 

1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  

 
Com ja hem vist a la unitat didàctica 2 d’aquest curs: “Característiques físiques 

de l’espai geogràfic espanyol, unitats morfoestructurals”. La litologia de 

Mallorca és majoritàriament calcària i controla la hidrologia superficial. 
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Si saps que els llims són també una roca sedimentària com la calcària, 

que bona part de la conca està comporta per llims però massius. Les dolomites 

són minerals de carbonat càlcic, com les calcàries però a més contenen 

magnesi, les bretxes són també sedimentàries i solen tenir un ciment calcari i 

tots aquests materials formen, junt amb les margues calcàries la major part de 

la litologia de la conca, com pots comprovar al mapa.  

A partir del comentari del climograma anterior i d’aquest mapa geològic. 

Quin paper tindrà la litologia en la hidrologia? 

Has vist que les precipitacions són molt abundants però malgrat 
això, no hi ha rius entesos com a cursos fluvials permanents. Perquè es 
produeix aquest fet?, quin procés predomina i determina el rocam 
calcari? 
 

o SESSIÓ 3: 
 
Ø Correcció de l’activitat de consolidació 1 de la sessió anterior  
El mapa a comentar és un mapa geològic de l’àrea de la conca de 

l’embassament de Cúber, elaborat a partir de l’annex de l’informe geològic de 

la construcció de la presa. El mapa està nortejat i presenta una escala d’1: 1 

km. Al mapa espot observar que la conca està formada principalment per 

margocalcàries  i llims, dolomites i bretxes. A l’extrem Est hi ha margues. Més 

al nord E dipòsits al·luvials i a l’extrem Sud-Oest conglomerats. Com es va 

comentar en la correcció del climograma. La gran quantitat de precipitacions de 

la conca dóna lloc a l’existència un dels cursos fluvials més cabalosos de l’illa. 

Aquest però s’escola formant un gran canó càrstic des de la paret de la presa, 

ja que l’aigua erosiona el rocam calcari formant els característics canons 

càrstics. És així que el substrat infiltra gran part de l’aigua que cau i escola 

superficialment.  

 

Predomina el procés de carstificació i la infiltració de l’aigua que escola i cau. 
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Ø Activitat de desenvolupament 1: presentació de l’itinerari de la 
sortida didàctica. 

 

Itinerari Sortida 
didàctica  

Entorns de l’embassament de Cúber 
Mallorca 

Serra de Tramuntana 
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1) SORTIDA A LES 8 del 
matí del centre. 

2) Arribada màxim ≈9.30 
±15 

Si algun centre ve de la resta de 
les Illes, es pressuposa que han 
passat vespre a Mallorca i 
partirien a les 8 del matí del punt 
on s’allotgin).  

Itinerari sortida Palma fins aparcament embassament Cúber. Elaboració pròpia amb Google Earth 
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Arribada a l’aparcament de Cúber (±750 m 
altitud) 

 

Imatge aparcament Cúber. Google street view 

 

3) Pujada al Coll de 
Sa Coma dels Ases 

!  (903 m altitud) (30±15) 
(≈10.15)  

 

Mapa Itinerari des de l’aparcament de Cúber al Coll de sa Coma dels Ases. Elaboració pròpia a 
partir del Model Topogràfic (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la 
ortofotografia del 2012 de l’IDEIB utilitzant el software ArcGis.   
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Part 3 de l’itinerari didàctic. Desnivell acumulat de 126 m en 1 km. 
Itinerari i càlcul realitzat a través de Wikiloc olyne. 

Direcció Lluc-Refugi de Tossals Verds, arribarem a una paret. 
Deixem a esquenes el Puig Major de Son Torrella i observarem una 
extraordinària panoràmica dels embassaments de Cúber, també 
del Puig Major.  
  

 

Vistes des del Coll de Sa Coma dels Ases al 
Sud, Es Pla de Mallorca i el Puig de 
l’Alcadena. (
http://www.gr221.info/F-Coll%20de%20sa
%20Coma%20des%20Ases%20i%20Puig
%20d'Alcadena.jpg. Accés 11 juny) 

Vistes en direcció Enfront tenim en 
direcció NE-N. L’embassament des 
Grog Blau, el Puig de Ses Vinyes i el 
Puig Major.  
(
http://
1.bp.blogspot.com/-6RFoI31PRyM/
T2Ke0u-dfqI/AAAAAAAAkfo/
zJ2nBAaRqc4/s1600/
DSC_0473.JPG. Accés 15 juny 
2015)  



_____________________________________________________________________Annexos 

	  
	  

183	  

REALITZACIÓ DE 2 ACTIVITATS AL COLL. 

4) Baixada al Pla de 
Cúber (30±15) 
(≈11.15±15)  
Pel mateix camí de pujada, 
s’ha d’anar alerta per no 
llenegar, baixarem fins la Font 
des Noguer. 

 

5) Berenar al lloc habilitat 
al costat de l’aparcament 
(20±10) (≈11.30/12h) 
 

VENIU BERENATS DE CASA 
PERQUÈ  
BERENAREM TARD 

Imatge amb la localització del lloc Sa 
Font des Noguer. Google Earth 

-  Determinació divisòries, torrents,  
colls i valls a partir d’un mapa 
de corbes. 
-    Comprovació roca CaCO3 

10.15-10.30/10.30-10.45 

 

6) Caminar fins a l’inici del camí que 
duu al refugi de Cúber (≈30) 
(≈12-12.30).  
 

Itinerari des de la Font des Noguer 
fins a l’alberg de Cúber, km 
caminats i desnivell acumulat. 
Indicació de l’itinerari 1, pujada al 
Coll de sa Coma dels Ases. 
Elaboració pròpia a través de 
Google earth.  

Iniciarem l’itinerari des 
del mateix lloc de 
l’aparcament, vora el 
portell d’accés al camí 
(km. 34 de la C-710) 
sortint des de l’àrea 
recreativa de Sa Font 
des Noguer. L’accés al 
camí ens permetrà 
vorejar l’embassament, 
l’accés està permès per 
vianants.  
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Durant el camí fins a l’embassament de Cúber 

6.1) Aturada visita paret 
de la Presa 
-  Explicació climatologia 
-  Geologia 
-  Geomorfologia 
-  hidrologia 

http://photos.wikimapia.org/p/
00/00/62/05/39_big.jpg. Accés 15 
juny 2015 

Durant tot el camí explicarem i veurem les espècies més representatives de  
vegetació 

 

http://webs.ono.com/cuberlofre/PUIG%20DE
%20L%20OFRE%20DESDE%20CUBER/
cuberlofre-055.jpg. Accés 15 juny 2015 

6.2) Arribada a l’alberg de Cúber 

Explicarem qüestions rellevants 
que cal incloure a la memòria 

- �usos del sòl 
- Causes construcció presa 
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7) Tornada a l’aparcament vorejant  
La presa pel camí contrari al d’anada(13.30-14h) 
7.1) aturada explicació. 
  

Itinerari des de  
l’alberg de Cúber 
fins l’aparcament. 
km caminats i 
desnivell acumulat. 
Elaboració pròpia 
a través de Google 
earth.  
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RECORDATORI: 
-  Dur quadern per prendre notes per fer la memòria. 
-  Carpeta i llapis per fer les activitats durant la sortida. 
-  TOTES les activitats, realitzades a classe i les de camp s’han  
d’adjuntar al final de la memòria de pràctiques. 

8) Tornada cap al centre (Arribada estimada 15h). 
  
 

 
Ø Activitat de desenvolupament 2: explicació dels aspectes més 

rellevants del lloc de la visita. 
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ELEMENTS RELLEVANTS 
INTRODUCCIÓ SORTIDA 
DIDÀCTICA 
 

Entorns de la conca de l’embassament de 
Cúber. Serra de Tramuntana, Mallorca. 

 

L’embassament de Cúber es localitza a la Serra de Tramuntana 

!Conca de l’embassament de Cúber a Mallorca. Elaboració pròpia a partir de la topografia realitzada amb un GPS (Leica 1200) i el Model Digital del Terreny 
 (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGIS.  
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Dades 
d’interès 

L’any 2011 la Unesco declarà la Serra de Tramuntana Patrimoni 
de la Humanitat en la categoria de paisatge cultural. L’espai 
protegit, que s’estén des d’Andratx a Formentor per dinou 
municipis. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0067199.xml) (Accés 30 Maig 2015). 

L’àrea de la 
sortida 
pertany al 
terme 
municipal 
d’Escorca, al 
N�O de l’illa 
de Mallorca, 
al sector 
central de la 
Serra de 
Tramuntana 
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Escala 1:200000 18/6/2015

Elaboració pròpia. Sectors 
municipals IDEIB 

 

El municipi, amb 
una extensió de 
139,39 km2, és el 
novè municipi de 
M a l l o r c a a m b 
major superfície, i 
representa el 16% 
de la Serra de 
T r a m u n t a n a , 
essent l’àrea més 
elevada.  
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Mapa d’elevacions del lloc de la visita. Elaboració pròpia a través del MDE del 2006 de 

l’IDEIB. 

 

És interessant assenyalar que inclou quatre dels pics més alts de l’illa de Mallorca:  
Puig Major (1445 m) 
Puig de Massanella (1364 m)  
Puig Tomir (1102 m) i Puig Roig (1003 m) 

http://www.ropits.com/serra/itinerari/ Accés 18 juny 2015  
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Escorca, amb 276 habitants al padró de 2008, és el municipi menys poblat de Mallorca i 
del conjunt de les Illes Balears. R 
 
Grandària del seu territori      densitat de població d’1,98hab/Km2 
lluny de la d’altres municipis amb similars característiques de la Serra de Tramuntana  

 com puguin   -  Banyalbufar (34,72 hab./Km2)  
    -  Fornalutx (37,56 hab./Km).  

 
A Escorca no es localitza un nucli de població pròpiament dit.  
-  Lluc, on es troben les dependències municipals.  
-  La població i activitats es localitzen als nuclis de: 

-   Sa Calobra 
-  Cala Tuent 
-  Les urbanitzacions d’Es Guix i Son Massip 
-  Més de totes les tradicionals possessions.  

Escorca, juntament amb altres municipis de la Serra de Tramuntana: Banyalbufar, 
Bunyola, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa, 
forma part de la Mancomunitat de Tramuntana. (Diagnòstic de l’Agenda 21 
d’Escorca. Abril 2010. Gram; Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi 
Ambient; Consell de Mallorca). 

 

La conca de l’embassament de Cúber  
L’àrea de la conca de l’embassament de Cúber és localitzat al centre de la Serra de 
Tramuntana (30º, 47’N 2º 48’ E de Greenwich) a una altitud de 745 m.s.n.m  

Es tracta d’una Conca de 7,32 Km2  Localitzada a una vall longitudinal en 
cadena amb la del Gorg Blau.  

I perquè anem aquí i no al Gorg Blau? 

Perquè el perímetre de Cúber és 
transitable al 99%, i el pendent 
mitjà (22.41%, calculada a partir 
del model digital del terreny creat a 
partir de Model Balear d’Elevacions 
mitjançant ArcGIS) és menor que el 
del Gorg Blau on a més, la paret 
SE del qual és intransitable.  

IBANAT. Gorg Blau http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do? 
ctrl=MCRST34ZI140011&id=140011. Accés 18 juny 2015 
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- L’embassament de Cúber es construí en cadena amb el del Gorg Blau per 
subministrar d’aigua Palma i els seus ressorts turístics (Expediente 29, Proyecto de 
Construcción de la Presa de Cúber),  

Des de la segona meitat del S. XX ! nombre turistes 
+ aqüífers salinitzats 

Aprovació 12 març 1959 però els projectes són anteriors Pas destinació 
Aigua per agricultura a 

Aigua per turisme 

Plantejament de construcció de 5 projectes però... LITOLOGIA? calcaria 

infiltració “L'essencial de la 
karstificació resideix en 
establir una xarxa de 
drenatge 
subterrani” (Galán, 1991) 

!

Geologia de la conca de l’embassament de Cúber. Elaboració pròpia a partir de l’Annex 
2de l’Informe Geològic. Projecte de Construcció de la Presa de Cúber el el mapa geològic 
de l’IDEIB (E 1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el 
software ArcGIS.   
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Així doncs, dels 5 projectes contemplats només pogueren dur-se a terme 2 
Els dos únics on la litologia de base era impermeable. 

A més. 

El règim de precipitacions i la naturalesa de les 
roques, en funció de la seva permeabilitat, controlen 
el règim fluvial illenc amb una absència gairebé total 
de cursos permanents. 
 Alguns cursos tenen aportacions anuals molt 
considerables i, puntualment, els seus cabals 
màxims poden ser molt intensos. Algunes fonts 
contribueixen que en alguns trams hi hagi una 
circulació permanent, però de molt poc recorregut a 
causa de la gran capacitat de filtració del terreny. 

Depèn de les aportacions: 
-  Recaptacions per pluja 
-  Per escolament: els rius que drenen la conca 
-  Les aportacions de fonts 
 

Però... La Hidrologia superficial 
La circulació superficial de l'aigua a Mallorca està determinada per factors  
climàtics i geomorfològics, a més de factors humans.  

Almedrà 

 

La litologia, l’impacte antròpic, les precipitacions, els sòls....CONDICIONEN 

LA VEGETACIÓ 

Sòls poc desenvolupats 
+ roca calcària pura 
+ infiltració Vegetació adaptada 

- Calcífuga (adaptada a roca  
Calcària) 
- Acidòfila (adaptada a roques 
Més descalcificades) 
-  Carritxar abundant 
 
 

A les zones més humides 
---Torrents 
Joncs 
Falgueres 

+ endèmiques 

Climàcica  
Alzinar 
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A la Serra de Tramuntana, en l’àrea de la conca i àrea de domini de la finca de Cúber 
resten restes de les activitats tradicionals que es desenvolupaven lligades l’explotació  
Del bosc. 

L’explotació del bosc fins a principis del S. XX a Mallorca va ser determinant per  
La població  

És imprescindible entendre-la per comprendre 
L’explotació dels boscos i com va evolucionar  
L’ús del sòl 

Cases de neu 

Casa de neu de Galileu 
Font: http://airesdelaserramallorquina.blogspot.com.es 
/2014/01/canal-nord-del-puig-den-galileu-i-el.html.  Accés 26 maig 
2015 

 
 
Dibuix de Joan Llabrés Ramis  (J. Llabrés i J. Vallespir  Els 
nostres arts i oficis d’antany).  
 
 
 

Carboneres I forns de calç 

 
 
Ø Activitat de consolidació 1: repartir fotografies aèries del 1956, 1973, 

1988, 2002, 2008 i 2010. Descriure quina evolució observeu.  

Observeu elements singulars i representatius del paisatge de la Serra de 

Tramuntana com les marjades? 

Que ha fet la massa forestal, hi ha més vegetació en les fotos més recents o en 

les més antigues? 

Descriu-ho. Correcció explicació durant la sortida didàctica. 
 
Per una millor observació i major escala de detall a casa: visitar 

http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp?lang=es 

A l’esquerra del visor, baix de Bàsicos CAIB hi ha tres pestanyes: topogràficos, 

ortofotográficos y modelos del terreno.  

Desplegau els ortofotogràfics (+) i tendreu accés a totes les ortofotografies 

menys a la del 1973.  

Feu zoom a la zona i descriviu els canvis amb major detall. 
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Ortofotografies i fotografies aèries a lliurar:  
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Mapa de la conca de Cúber al 1956 . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 

1:5000, http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la ortofotografia del 1956 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGis.  
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Mapa de la conca de Cúber al 1973 . Elaboració pròpia a partir de l’escàner de 

l’ortofotografia aèria del 1973 del (Servicio Fotográfico y Cartográfico del Ejército) digitalitzada 

sobre la base de la fotografia aèria del 1989 de l’IDEIB a /E 1:5000, , 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) utilitzant el software ArcGis.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la ortofotografia del 2002 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la ortofotografia del 2008 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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Mapa de la conca de Cúber . Elaboració pròpia a partir del Model Topogràfic (E 1:5000, 

http://ideib.caib.es/catalegIDEIB/cercaCataleg.jsp) i la ortofotografia del 2010 de l’IDEIB 

utilitzant el software ArcGIS.  
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9.2.2 Activitats in-situ 
o SESSIÓ 4:  
Ø Activitat de consolidació 1: Correcció de l’activitat de consolidació 1 de 

la sessió primera sessió. 

 
Xarxa de Torrents Principal de la conca de l’embassament de Cúber, cims i colls elaborat a 

partir del mapa topogràfic Balear del 2010 a escala 1:5000. Elaboració pròpia a través del 

software ArcGIS i modificat mitjançant el software Adobe Photoshop 
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Ø Activitat de consolidació 2: comprovació que és roca calcària 

mitjançant la reacció amb HCl. 
Agafar un potet d’àcid clorhídric amb cura del laboratori del centre perquè els 

alumnes comprovin tirant unes gotes d’HCL, que és roca carbonatada. 

Ø Activitat de desenvolupament 1. Explicació del perquè: les roques 

carbonatades que estan compostes per CaCO3 produeixen efervescència en 

contacte amb un àcid perquè alliberen en forma gasosa diòxid de carboni 

(CO2). 
Ø Activitat de desenvolupament 2 / consolidació 3. Descripció del 

paisatge 
Ens trobem en el Coll de Sa Coma dels Ases: Un coll que baixa cap al Sud cap 

una depressió que ens condueix als? Tossals Verds.  

 
Vistes des del Coll de Sa Coma dels Ases al Sud, Es Pla de Mallorca i el Puig de 

l’Alcadena. (http://www.gr221.info/F-

Coll%20de%20sa%20Coma%20des%20Ases%20i%20Puig%20d'Alcadena.jpg accés 

11 juny) 

 

Enfront tenim en direcció NE-N. L’embassament des Grog Blau, el? Puig 

de Ses Vinyes i el? Puig Major.  
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Vistes en direcció NE-N L’embassament des Grog Blau, el Puig de Ses Vinyes i el Puig Major. 

(http://1.bp.blogspot.com/-6RFoI31PRyM/T2Ke0u-

dfqI/AAAAAAAAkfo/zJ2nBAaRqc4/s1600/DSC_0473.JPG. Accés 15 juny 2015) 

 

Quina de les dos vessants us pareix més agresta? Quina està més 

desproveïda de vegetació? 

 

Ø Activitat de desenvolupament 3 
Esmentar que és Sa Font des Noguer: és una surgència l’aigua de la 

qual era transportada fins a les desaparegudes cases de Cúber i que avui dia 

vessa les seves aigües a aquesta presa. 

(http://www.conselldemallorca.net/media/29808/Fullet_pasllis_CAST_GUIA.pdf. 

Accés 11 juny 2015) 

 

Ø Activitat de desenvolupament 4/ consolidació 4 (A desenvolupar 
durant tot el camí des de Sa Font des Noguer a l’alberg) 

Lliurar dossier de vegetació i anar assenyalant les espècies que ens trobem 

durant el recorregut. Incentivar als alumnes en la recerca de les espècies. 

Comentari de forma oral dels trets més rellevants d’elles. Fer que l’alumnat 

descrigui de forma oral on es troba cadascuna i descrigui el seu aspecte i el 

lloc de la seva ubicació, si guarda relació l’aspecte de Lliurar dossier de 
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vegetació i anar assenyalant les espècies que ens trobem durant el recorregut. 

Incentivar als alumnes en la recerca de les espècies. Comentari de forma oral 

del trets més rellevants d’elles. Fer que l’alumnat descrigui de forma oral on es 

troba cadascuna i descrigui el seu aspecte i el lloc de la seva ubicació.  

 

Nom comú Nom científic Imatge al camp 

Pi femella, Pi 

roig. 

Pinus sylvestris L. 

 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

med/imatges_especie/6667_147709.html. 

(accés 1 juny 2015) 
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Càrritx Ampelodesma 

mauritanica 

 
Imatge al camp de l’Ampelodesmus 

mauritanica (Poiret) T. Durand et Shinz Font: 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-

med/imatges_especie/4563_82483.html 

(accés 1 de juny 2015) 

 

Matollar 

calcícola: Boix 

Buxus 

sempervirens  

 
Imatge al camp del Buxus 

sempervirens. Font 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-

med/imatges_especie/4147_81210.html 

(accés 1 juny 2015) 
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Alzinar Quercus ilex 

 
 

Imatge al camp del Quercus Ilex. 

Font: http://herbarivirtual.uib.es/cat-

med/imatges_especie/4121_82371.html. 

(accés 1 juny 2015) 

 

Arbocera Arbutus unedo L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

uv/imatges_especie/4617_106061.html 

(accés 10 juny 2015) 
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Falguera Pteridium 

aquilinum (L.) 

Kuhn 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

ub/imatges_especie/4479_79026.html  

(accés 10 juny 2015) 

 

Garric o 

Coscoll 

Quercus coccifera 

L. 

 Arbust molt ramificat cobert de fulles bastant 

dures i amb els marges punxents 

http://herbarivirtual.uib.es/cat-

ub/imatges_especie/4326_82363.html  

(accés 10 juny 2015) 

 

 

 

 

Hypericum 

balearicum L.  

 

Estepa Joana 
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http://herbarivirtual.uib.es/cat-

uv/imatges_especie/5048_79497.html Accés 

10 juny 2015 

és una de les plantes emblemàtiques 

de les illes Balears, és un bell arbust 

endèmic relativament freqüent a la Serra de 

Tramuntana 

 

Estepa blanera Phlomis itálica L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

uv/imatges_especie/4941_79910.html. 

(accés 10 juny 2015) 

Eixorba rates 

blanc o 

Coixinet de 

monja 

Teucrium marum 

L. subsp. 

occidentale Mus, 

Mayol & Rosselló 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-
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ub/imatges_especie/4050_96380.html Accés 

10 juny 2015 

 

 
http://herbarivirtual.uib.es/imatges/96

381.jpg 

(accés 10 juny 2015) 

 

Aritja baleartica Smilax aspera L. 

Subsp. baleárica 

Willk 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil

e:Smilax_aspera_ssp_balearica.jpg (accés 

10 juny 2015) 

 

Jonc Scirpus 

holoschoenus L. 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

ub/imatges_especie/5076_82193.html 

(accés 10 juny 2015) 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fitxa guia. Elaboració pròpia a partir de l’herbari virtual de la UIB http://herbarivirtual.uib.es/cat-

ub/especie/4121.html 

Esmentar: al llarg de tot el recorregut el més destacat, a part del mateix 

pantà, són les masses repoblades que a banda i banda del camí, la coberta 

vegetal profundament modificada i les formes de distribució de la vegetació” 

(Govern de les Illes Balears. Document de gestió de la finca pública de Cúber, 

2002). Anoteu-ho per la memòria. Les Repoblacions de pi i alzina. Esmentar 

que a l’altra banda de l’embassament, sobre el dic artificial de contenció del 

pantà. A l’esquerra es pot observar encara un espès alzinar. 

 

 

 

 

Teix Taxus baccata 

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

uv/imatges_especie/4355_80787.html 

(accés 10 juny 2015) 

 

Rotaboc Hacer opalus Mill. 

Subsp. 

Granatense 

(Boiss.)  

 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-

ub/imatges_especie/4377_96265.html 

(accés 10 juny 2015) 
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Ø Activitat de desenvolupament 5 
Aturarem visita a la paret de la  Presa: explicació clima zona i de la hidrologia i 

rocam/geomorfologia 

La conca de l’embassament de la presa de Cúber cobreix 7,32 km2 de la 

capçalera del torrent d’Almedrà. Això són 7,320,000 m2. Ja heu vist a les 

imatges dels exercicis que hem fet de torrents i les de l’evolució dels usos del 

sòl, la imatge de tota la conca, tot el que ocupa… 

El torrent d’Almedrà, també conegut com a Torrent de Cúber, neix aquí i drena 

la conca més gran hidrogràfica de l’illa fins desembocar a l’Albufera on arriba 

com a Torrent de Muro.  

En la part més elevada, a la capçalera del torrent, on té més energia perquè el 

pendent és més abrupte, el riu forma un canó castic, càrstic pel tipus de roca, 

canó a causa de la formació que la incisió del curs fluvial ha produït durant 

milers d’anys. Aquest canó té un gran valor ambiental i naturalístic per les 

espècies que en ell hi resideixen, i paisatgístic.  

Hi ha persones que fan el treball en climatologia: doncs una de les causes de 

localitzar l’embassament en aquesta àrea i que cal treballar és l’abundant règim 

de precipitacions a diferència d’altres parts de les Illes Balears, a banda de ser 

les úniques zones amb un substrat impermeable aptes per localitzar-hi els 

embassaments.  

Les temperatures màximes registrades a l’estació de Son Torrella, que avui dia 

no hi és, cessà les operacions el 1988, registrà màxims de 28 a 32 ºC i 

mínimes de 0 a -2 ºC. El règim de temperatures és típicament mediterrani però 

no el de precipitacions, que succeeixen principalment a la tardor i l’hivern.  

Aquí hi actua un procés de? Reforçament orogràfic. Les masses d’aire quan 

vénen carregades d’humitat i es troben de sobte amb un relleu com la Serra de 

Tramuntana, es veuen forçades a ascendir, el vapor d’aigua es refreda, es 

condensa i com pesa més, precipita.  

Mentre la mitjana de precipitacions a Palma és de 371 mm, la mitjana anual de 

precipitacions calculada de les dades de l’estació meteorològica de Lluc 

(Estació AEMET E-B013) durant el període 1977-2010 és de 1,277 mm.  
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Ø Activitat de desenvolupament 6 
A l’arribar a l’alberg de Cúber: 

Ens trobem en l’alberg de Cúber, equipament, construït per l’ICONA l’any 1978 

per a fer les funcions de refugi de pescadors, fou reconstruït i folrat de pedra a 

la dècada dels 90, per començar a funcionar com a refugi públic.  

Avui en dia, la seva capacitat és de 8 persones. (Govern de les Illes Balears. 

Document de gestió de la finca pública de Cúber, 2002).   

 

Ø Activitat de desenvolupament/consolidació 7/5: explicació esbós de 

l’evolució d’usos del sòl / correcció de l’activitat de consolidació 2 de la tercera 

sessió. 
Els boscos eren explotats fins no fa molt tant per activitats agrícoles tradicionals 

com per activitats forestals lligades a la producció de calç i carbó. A les imatges 

que teniu del 1956 i 1973 a aquesta resolució no es veu molt bé però si feu 

zoom o accediu a través del visor de l’ideib a les ortofotos del 1956 i 1973 

podreu observar com tota la banda Sud-E i Sud-Oest de l’embassament estava 

aterrassada, com els conreus s’han anat abandonat des del 1956 i el bosc ha 

anat recolonitzant les àrees més explotades, les zones abans conreades i les 

marjades s’han anat esbucant.  

 

 

Mostrar mapes: 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1956. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 1956 (E:15000) i el Model Digital del Terreny (E:1:5000). Vectorització 

utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS. 

 
Usos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1973. Elaboració pròpia a partir de 

la digitalització de l’ortofotografia del vol aeri del 1973 (E:15000, Servei Fotogràfic i Cartogràfic 

de l’Exèrcit) i el Model Digital del Torrent (E:1:5000). Vectorització utilitzant la classificació 

CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS. 
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El 1973 l’embassament ja estava construït i del 1973 al 1989 la superfície 

ocupada per terrasses passa del 12% al 5.16%. 

 

 
Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 1989. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 1989 (E:15000) i el Model Digital del Terreny (E:1:5000). Vectorització 

utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS 

 

El 2008 a més a més part de la conca fou reforestada, fet que s’observa 

el 2010 amb un increment del 6% més de la superfície forestal 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 2008. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 2008 (E:15000) i el Model Digital del Terreny (E:1:5000). Vectorització 

utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS 
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Úsos del sòl a la conca de l’embassament de Cúber 2010. Elaboració pròpia a partir de 

l’ortofotografia de l’IDEIB 2010 (E:15000) i el Model Digital del Terreny (E:1:5000). Vectorització 

utilitzant la classificació CORINE land COVER 2002-2006 amb el software ArcGIS 

 
Ø Activitat de desenvolupament 8: explicació de la història de 

l’embassament de Cúber i abastiment de l’aigua a Palma. 
Mostrar 1r fotos antigues història construcció: 

Ø Fotos antigues història construcció. 
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Fotografies prèvies i cotemporals a la construcció de la presa. Direcció General de Recursos 

Hídrics. Projecte de construcció de la presa. 
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L’embassament de Cúber es construí en cadena amb el del Gorg Blau 

per subministrar d’aigua Palma i els seus ressorts turístics, tal com vau llegir en 

el document de l’activitat de consolidació 1 de la darrera sessió, a la justificació 

del projecte, els antecedents. S’incrementaren les necessitats de 

subministrament d’aigua a causa del creixement del nombre de turistes des de 

la segona meitat del S. XX. A més a més trobaren que els aqüífers de l’àrea de 

Palma estaven salinitzats. (En arribar, el pròxim dia tractarem els impactes de 

la construcció dels embassaments i el problema de l’aigua a Balears). Es 

podria dir que els pantans són una de les herències més plausibles del 

franquisme en matèria hidrològica. Es construïren tants pantans que al dictador 

se li posà el mot de “Paco Rana”. En 1940, la capacitat emmagatzemada era 

de 4133 hm3 i en 1972 es duplicà, durant l’era franquista es realitzaren 10 

vegades més política hidràulica que en els 2000 anys anteriors. (De la Mora, F. 

1992) (http://elpais.com/diario/1992/06/08/espana/707954409_850215.html. 

Accés 14 juny 2015 ) 

Es plantejà llavors explotar els recursos de la Serra de Tramuntana. Els 

pantans es construïren durant els setanta tot i que els projectes són anteriors. 

Els projectes contemplaven la construcció de 5 pantans, a més d’un pantà 

d’aigua de mar bombejada, però de tots els projectes només es duren a terme 

aquests dos perquè eren les úniques dues àrees amb una base impermeable 

aptes per a la construcció. 

Inicialment, el projecte inicial de la construcció del Gorg Blau es destinava a 

reguius (aprovat el 12 de març del 59) però donat l’increment de les necessitats 

hídriques a ciutat vinculades al creixement turístic es reformaren els projectes i 

s’autoritzaren pel Consell de Ministres el 20 de juny de 1969. 

 

Ø Activitat de desenvolupament 9. De tornada cap al bus, aturada 
A l’esquerra es pot observar encara un espès alzinar xeroacàntic, amb algunes 

restes de rotllos de sitja i barraques de carboner.  
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9.2.3 Activitats post-sortida didàctica 
o SESSIÓ 5:  
Ø Activitat inicial: comentari dels dubtes de les activitats realitzades 

durant la sortida didàctica 
Ø Activitat de consolidació 1. Quins impactes creieu que té sobre el medi 

ambient i les persones a curt i llarg termini la construcció de preses? 

Pluja d’idees 
Ø Activitat de desenvolupament 1. Explicació dels impactes que 

produeix la construcció de preses 

 

IMPACTES AMBIENTALS 
I HUMANS DE LA 

CONSTRUCCIÓ DE 
PRESES 

INTRODUCCIÓ AL PROBLEMA DE L’AIGUA A 
BALEARS 
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!  El règim dels rius (ja siguin de flux permanent o efímers, com el 
cas dels torrents a Balears controlen les principals 
característiques físiques i ecològiques (Poff et al. 1977) dels 
trams per on discorre 

PERÒ, QUE PASSA SI EL REPRESSAM? 

La vegetació està adaptada a les variacions interanuals a les 
crescudes de cada curs fluvial, als nutrients que conté l’aigua, 
a la seva energia. Al llarg de tot el riu, des de que neix fins que 
desemboca hi ha un hàbitat adaptat a les diverses 
característiques als diversos trams d’aquest 

NOMBROSOS AUTORS HAN ESTUDIAT LA REPERCUSSIÓ DELS EFECTES DE LES PRESES 
EN EL RÈGIM DELS RIUS (e.g., Petts 1984, Williams and Wolman 1984)  
 
-1) Impactes en la vida de les persones 
 

1.1 Molts pobles desapareixen i són 
 annegats 

1.2 Camps i conreus poden acabar amb la  
forma de vida de moltes persones 

 
EN PRIMER LLOC: 
- Moltes preses han estat construïdes on 
abans hi havia pobles 
A l’Estat espanyol hi ha devers 500 
pobres soterrats sota les aigües de 
pantans 
 
Ex: Peñarrubia a Màlaga 
Escó a Saragossa, Lanuza a Osca, Las 
Rozas de Valdearroyo a Cantàbria,  
 
 
 Fins i tot han sepultat restes del 
patrimoni arqueològic i històric. 
Ex: Assentament Romà de Huelva, sota 
les aigües del riu Carreres 
Mediano, a Osca, on l’embassament 
soterrà un poble i amb ell un campanari  
romànic. 

La catedral dels peixos, Cantàbria.  
Campanar resta de l'església de  
San Roc a Villanova 

http://www.traveler.es/viajes/al-
natural/articulos/lo-que-el-embalse-se-
llevo-pueblos-espanoles-sumergidos-
bajo-el-agua/6189. Accés 16 juny 2015  



_____________________________________________________________________Annexos 

	  
	  

224	  

Tragó de Noguera a Lleida.  
Annegat per l’embassament 
De Santa Ana als 60 

La Cuerda del Pozo 
a Soria 
Que engolí La 
Muedra en 1941 

http://www.traveler.es/viajes/al-natural/articulos/lo-que-el-embalse-se-llevo-
pueblos-espanoles-sumergidos-bajo-el-agua/6189. Accés 16 juny 2015  

2) Impactes ambientals 

2.1) Aturen l’energia del riu lo que provoca 
-  Que tots els sediments se quedin a la presa 
-  Que aigües baix de la presa el riu dugui menys sediments i 

menys  
-  energia 

El riu per mantenir el seu balanç haurà d’erosionar 
Aigües abaix l’embassament 

Desbordaments quan hi ha crescudes 

Variació en l’ecosistema 
de plantes i animals 

La vegetació adaptada es substituïda 
Per plantes invasores que provoquen molts  
problemes 
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Creixement de macròfits al riu Ebre.  
http://2.bp.blogspot.com/-ybrCvCLJjLw/TdOx2EO5dTI/AAAAAAAABCM/ 
5seTlPalBdE/s1600/macr%25C3%25B2fits+a+l%2527Ebre.JPG. Accés 16 juny 2015 

 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/862460-el-
poc-cabal-del-riu-ebre-facilita-el-creixement-de-larves-de-mosca-negra.html  
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Canvis nutrients 
+ més plantes invasores 
+ menys energia del riu 
= espècies de peixos adaptats no poden viure i 
moren 

http://
www.elpuntavui.cat/
noticia/article/1-
territori/11-
mediambient/119465-
una-vintena-despecies-
aquatiques-
amenacen-la-
biodiversitat-de-
lebre.html?
tmpl=component&print
=1&page= Accés 15 
juny 2015 

	  	  

UAM, Alteraciones de la integridad de los sistemes acuáticos: las preses. 
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/alarchil/MASTER%20ECO/LAGOS%20PRESAS
%20HUMEDALES.pdf 

Si molts dels rius desemboquen a la mar i formen deltes i 
estuaris  
Platges i el sediment es queda retingut a la presa. 
Afectarà  
També a les zones de desembocadura alterant la 
dinàmica  
Natural de formació de deltes, platges i estuaris. 
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El problema de l’aigua a 

Balears 
 -  A nivell estatal es calcula que el consum d’aigua per habitant i  

dia no atura d’augmentar: 2003 (167 litres/habitant i dia);  
                                      2004 (171 (litres/habitant i dia). 

-  En el cas de les Illes Balears les dades de 2004 parlen de 138 litres  
habitat i dia, que significa un augment del 9’2% respecte de l’any  
anterior.  

El consum d’aigua per a usos urbans ha crescut de l’ordre d’un 
5%  

+ turisme. ≈6000 turistes a l’any 

Com ja hem vis i sabeu: Les Illes Balears són un 
arxipèlag d’estructura calcària, fet que afavoreix la 
constitució d’aqüífers subterranis que són els principals 
proveïdors d’aigua. 

https://biolulia.wordpress.com/ciencies-per-al-mon-contemporani/tema-7-cap-a-una-gestio-
sostenible-del-planeta/7-2-els-recursos-del-planeta-en-perill-desgotar-se/7-2-3-el-problema-de-
laigua/. Accés 16 juny 2015  

Si sobreexplotem els aqüífers:  

https://juanbiologia.files.wordpress.com/2014/05/captura1.png. Accés 16 juny 2015  

L’aigua salada més densa envaeix l’aigua dolça menys 
densa, els aqüífers 
Se salinitzen perquè se recuperin s’han de deixar d’explotar 
perquè torni 
A filtrar-se aigua de la pluja i dels torrents i recarregui els 
aqüífers 
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+ usos agrícoles 
+ contaminació per fertilitzants agrícoles: 
Si no s’estudien els sòls i les necessitats d’adobs que necessita  
cada conreu els excessos no absorbits per la planta i el sòl es 
 renten i s’escolen amb la pluja i percolen fins l'aigua del subsòl 

http://www.greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/other/illes-
balears.pdf. Accés 16 juny 2015 

+ contaminació per residus 
domèstics 
(olis, sabons...) 
+ Contaminació per restes de la 
indústira 
+ Contaminació per hormones i 
restes  
De medicament que ingerim les 
persones 
I desprenem amb l’orina que no es 
tracten 
Amb els sistemes habituals de 
depuració 

 
 

Ø Activitat de consolidació 2. Llegeix aquest text format per fragments 

de l’article Hidrogeologia de les illes balears: les masses d’aigua càrstiques de 

Giménez, J. Barón, A. Comas, M. González, C. Garau, J. Beidas, J, Oliver, M i 

Nadal, F.X. Publicat a la revista Endins, 36. 9-26 el 2014 i comenta’l. Entregar 

amb la memòria 

 

Els recursos hídrics a les Illes Balears  

Les aigües subterrànies constitueixen la quasi totalitat dels recursos hídrics de 

les Illes Balears. De fet les aigües per a consum humà provenen en el 95% de 

les aigües subterrànies. Del conjunt de les aigües distribuïdes a la població de 

les Balears l’any 2006 sols el 4,5% prové de les aigües superficials recollides 

als embassaments de la Serra de Tramuntana de Mallorca (SEP, 2011). Així, 

quasi el 70% de les aigües prové de l’extracció de pous d’aigua dolça, el 7% de 

fonts, que es correspon amb aigües subterrànies aflorades de manera natural, i 

el 18% prové de les dessaladores, les quals produeixen aigua a partir de 
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l’extracció d’aigua salada dels aqüífers costaners. Al mateix temps la gran 

majoria dels aqüífers de les Balears són de naturalesa carbonatada i una bona 

part d’ells tenen un funcionament càrstic.  

Les aigües subterrànies suposen el 95% dels recursos hídrics de les Illes 

Balears. Degut a la configuració litològica de l’arxipèlag, la majoria de les 

aigües subterrànies es localitzen en aqüífers carbonatats que en gran part 

presenten característiques càrstiques més o menys desenvolupades. De fet 64 

de les 90 masses d’aigua subterrànies definides en el Pla Hidrològic de les Illes 

Balears de 2011 tenen característiques càrstiques. Aquestes masses d’aigua 

ocupen el 69% de la superfície a Mallorca, el 68% a Menorca, el 67% a Eivissa 

i el 100% a Formentera. Les particularitats dels aqüífers càrstics fan que la 

seva gestió sigui més complexa. Així, com que la velocitat d’infiltració i 

circulació de l’aigua dins d’un aqüífer càrstic sol ser elevada, quan es vol 

establir la vulnerabilitat a la contaminació d’un aqüífer càrstic és recomanable 

tenir en consideració el desenvolupament del carst. L’explotació dels aqüífers 

càrstics pot accelerar els processos naturals com l’aparició de col·lapses. A 

Mallorca l’explotació intensiva i estacional de l’aqüífer de Crestatx ha provocat 

l’aparició de col·lapses que han afectat infraestructures urbanes. D’altra banda 

a Menorca el descens continuat dels nivells freàtics a l’aqüífer d’Es Migjorn ha 

accelerat l’aparició de col·lapses que han afectat la qualitat de les aigües d’un 

pou de proveïment d’Es Migjorn Gran.  

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARI DE TEXT: ESTRUCTURA DEL COMENTARI DE TEXT  
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Guió comentari de text. Elaboració pròpia a partir de la guia la Universitat de Barcelona. 

 

o SESSIÓ 6 

Ø Activitat de consolidació 1: visualització del documental: 

“l’aigua, molt més que un recurs, és part del que som” 

https://vimeo.com/31074914 

 

Aquest documental tracta la crisi mundial de l'aigua, un problema 

eminentment polític i no tant una qüestió d'escassetat o d'inversió en 

infraestructures. Es dóna una visió de la situació hídrica en les Illes Balears, de 

les problemàtiques sobre l'aigua i es proposen accions per resoldre-les des 

dels governs, com a ciutadans i com a individus. 
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(CC) m2 · Marc Masmiquel, 2011. LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS · 

CC BY-NC-ND 3.0 · Attribution- NonCommercial- NoDerivs 3.0 Unported. 

recursosaigua.org 

Enginyeria sense Fronteres(Illes Balears) + Veterinaris sense Fronteres 

(Illes Balears) + Grup d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (*GOB) + Illes 

Solidàries amb el Sud + Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional 

(CERAI) + Nou Sud + Voluntaris de Mallorca + OIKOS Acció Ciutadana per la 

Pau i Equitat. 

 

Ø Activitat de consolidació 2: Per grups de 4, elaborar 10 propostes de 

millora i de gestió tant de la qualitat de l’aigua com de la quantitat d’aquesta.  

 

Lliurar fitxer de documentació: 

Problema)de)l’aigua)a)
Balears)
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1)  Disminució)del)volum)emmagatzemat)pels)aqüífers:))

“l'anàlisi(de(l'evolució(del(nivell(d'aigua(dolça(present(a(l'aqüífer(de(Migjorn((

d'on(s'abasteix(gairebé(el(90%(del(subministramentB(demostra(que,(ens(els(

(darrers(22(anys((des(de(1984(fins(a(2006),(l'alçada(mitjana(sobre(el(nivell(de(la(

mar(ha(passat(de(gairebé(20(metres(a(uns(13.(És(a(dir,(s'ha(baixat(una(mitjana(

d'un(metre(cada(tres(anys”)(GOB,)2007))
)
)

2)#Intrusió#marina:##
)

 

L'AIGUA A MENORCA
Document d'anàlisi i propostes
Octubre de 2007

2.1.2.- La intrusió marina.

El  caràcter  porós  de determinats  tipus  de  terreny,  que permet  la  infiltració  de 
l'aigua de pluja, també provoca la intrusió d'aigua de la mar quan s'extreu massa 
aigua dolça en zones properes a la costa. Bona part de l'aqüífer de Ciutadella es 
troba afectat per la presència d'altes concentracions de clorurs, així com també 
zones costaneres de Sant Lluís, Maó, i Es Castell.

Tot i que el trasllat de pous de captació cap a zones més interiors sembla que està 
ajudant a frenar l'increment constant de clorur, el més probable és que el problema 
persisteixi  si  continuam  amb  l'augment  d'extraccions  que  s'està  donant  a  les 
darreres dècades. Perquè el que realment frena la intrusió marina és que existeixi 
sempre  una  quantitat  d'aigua  dolça  dins  l'aqüífer,  que  derivi  cap  a  la  mar  i 
impedeixi l'entrada d'aigua marina.

2.1.3.- El problema ecològic de la baixada de l'aqüífer.

La  baixada  d'aqüífers  que  afecta  Menorca  té  també  efectes  evidents  sobre  la 
natura. Un exemple clarificador és el dels cursos d'aigua dels barrancs, que fa uns 
anys rebien importants aportacions que brollaven de les fonts. Aquestes fonts no 
eren altra cosa que punts on l'aqüífer estava situat més amunt que el terreny dels 
voltants, però el descens del nivell general de l'aqüífer ha fet que els torrents ja no 
rebin el cabdal que els permetia portar aigua gairebé tot l'any i que quasi totes les 
fonts conegudes de Menorca hagin desaparegut. 

7

Fig. 2.- Els dos extrems de l'illa són les zones on s'extreu més aigua 
i les més afectades per intrusió del mar. Font: C onsell Insular de 
Menorca.

Pla)Territorial)Insular)de)Menorca.)Consell)Insular)de)Menorca.)2003.))
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3))O)Concentració)de)clorurs)
)))))O)Contaminació)per)nitrats)
)4))Per)salinització)contaminació)per)pèrdues)pel)clavegueram)
)5)))Abocaments)incontrolats)de)depuradores)
)6)))Sistemes)de)depuració)ineficients:)

))(molts)medicaments,)hormones,)contaminants)químics)específics))
)no)es)tracten)pel)sistema)tradicional)de)depuració))))

El(descens(del(nivell(general(de(l'aqüífer(ha(fet(que(els(torrents(ja(no(rebin((
el(cabal(que(els(permetia(portar(aigua(gairebé(tot(l'any(i(que(quasi(totes((
les(fonts(conegudes(de(Menorca(hagin(desaparegut”((GOB,(2007)(
)

L'AIGUA A MENORCA
Document d'anàlisi i propostes
Octubre de 2007

manera  generalitzada,  però  els  problemes  ambientals  derivats  no  estan  encara 
totalment resolts. Un dels efectes importants que poden causar les aigües, malgrat 
estiguin  depurades,  és  la  contaminació  dels  aqüífers.  En  funció  del  lloc  on 
s'aboqui l'efluent de la depuradora, podem estar afavorint que gran quantitat de 
nitrats s'infiltri. 

I és que no és el mateix abocar les aigües depurades des Mercadal sobre el torrent 
que va cap al nord (i que passa per zones impermeables), que abocar les aigües de 
Ferreries al torrent de Trebalúger, les des Migjorn al barranc de Son Boter, o les 
d'Alaior al de Cala en Porter, que tenen una constitució geològica que permet la 
infiltració al subsol. I molt més greu encara és que la depuradora de Sant Climent 
acabi en un pou d'infiltració.

A jutjar per l'explosió d'algues relacionades amb forta presència de nutrients que 
s'ha pogut observar a la platja de Punta Prima -on s'han fet abocaments d'aigües 
residuals depurades durant un parell d'anys via emissari- l'aportació de nitrogen 
dels efluents de les depuradores és molt gran. Si passa això dins del mar, on es 
dóna una gran dissolució, podem imaginar la magnitud del problema quan l'aigua 
depurada -per un motiu o altre- s'infiltra dins l'aqüífer.  
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Fig. 5.- La majoria de les depuradores públiques es troben en 
zona permeable. Hi manquen les privades. Font: Agència 
Balear de l'Aigua. Govern Balear.
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+)Jardineria)exòtica)no)adaptada)a)les)necessitats)hídriques)de)la)
mediterrània)
+)Sistemes)ineficients)de)reguius)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
+)Desaprofitament)de)les)aigües)pluvials:)tot)el)sòl)pavimentat)ja)no)
percola,)l’aigua)es)perd)pel)clavegueram)i)es)dirigeix)a)la)depuradora)per)
ésser)tractada)com)aigua)residual.))
+#Consum#excessiu#d’aigua:#
))

L'AIGUA A MENORCA
Document d'anàlisi i propostes
Octubre de 2007

centenars d'aficionats que gestionen terrenys de petita dimensió.

16

Fig. 6.- El rec constant facilita l'entrada de nitrats a 
l'aqüífer. Foto: GOB
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QUE)PODEM)FER?)
)
O  Construir)més)embassaments?)
Ja)hem)vist)que)litològicament)és)impossible)i)les)repercussions)i)impactes))
ambientals)i)antròpiques)que)té.)

L'AIGUA A MENORCA
Document d'anàlisi i propostes
Octubre de 2007

5.2.3.- Declaració de l'aqüífer com a zona vulnerable.

El Reial  Decret  261/1996,  que transposa al  dret  espanyol la Directiva europea 
91/676/CEE preveu la declaració com a zona vulnerable aquells terrenys on les 
aigües subterrànies presentin nitrats en concentracions superiors als 50 Mg/l, com 
és el cas de bona part de l'aqüífer de Migjorn de Menorca.

L'any 2002 la Unió Europea va fer un requeriment al Govern Balear per declarar 
l'aqüífer  de  Migjorn  com  a  zona  vulnerable.  Aquesta  declaració  obliga  a 
l'administració competent a dissenyar i dur a terme un pla d'actuacions per anar 
disminuint  la  presència  de  nitrats  i  a  donar  compte  dels  resultats  a  la  Unió 
Europea.

El Govern va demanar un temps per estudiar el problema amb detall i encara no 
ha donat resposta al requeriment. La declaració com a zona vulnerable és una 
possibilitat que no s'ha de descartar per a la nostra illa com a via per aconseguir 
canviar les dinàmiques que s'han duit fins el moment.

28

Fig.12.- Les basses artificials incentiven els regadius i de 
vegades poden incrementar els problemes de 
contaminació d'aqüífers. Foto: Bassa des Mercadal.  
GOB
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Fitxa documentació problema de l’aigua a Balears. Elaboració pròpia mitjançant PowerPoint. 
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9.3 Orientacions per al docent 
Es tracta d’una sortida didàctica on es desenvolupen i consoliden continguts 

curriculars específics de geografia. Per ajudar el docent a desenvolupar-la, 

totes les activitats de desenvolupament, explicacions van acompanyades de 

l’explicació que es donaria, tant a l’aula com de camp. A més a més van 

seguides de la referència bibliogràfica que s’ha utilitzat per desenvolupar 

l’explicació pertinent. S’han elaborat totes les presentacions amb format PDF 

que ajudarien a desenvolupar les activitats de desenvolupament a l’aula, així 

com s’han adjuntat totes les correccions de les activitats proposades per tal 

que el docent tingui una guia completa i el material necessari per impartir 

aquesta proposta didàctica. La temporalització és tancada, cal que el docent 

conegui bé la zona de la sortida, principalment per la pujada al Coll de Sa 

Coma dels Ases així doncs s’aconsella realitzar la sortida abans, sense 

alumnes per familiaritzar-se amb l’àrea de la conca de l’embassament per tal 

que el dia de la sortida l’itinerari sigui perfectament conegut pel docent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


