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1. Abreviatures
ESO
WMS
IDEIB
TFG
ANEI
LEN
ZEPA
LIC
EDAR
BIC
MAGRAMA

Ensenyament secundari obligatori
Web map service
infraestructura de dades espacials de les Illes Balears
Treball de final de grau
Àrea natural d’especial interès
Llei d’espais naturals
Zona especial de protecció d’aus
Lloc d’interès comunitari
Estació d’aigües residuals
Bé d’interès comunitari
Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient

2. Resum
Aquest TFG tracta els fonaments i les característiques dels itineraris entesos com un gran
recurs didàctic per a l’ensenyament de geografia. Des dels fonaments teòrics es proposa la
realització d’un itinerari per a la interpretació del paisatge. Entès aquest com el recorregut
marcat per una comunitat sobre un territori determinat al llarg del temps. Al mateix temps,
aquesta activitat ha de servir per fer un repàs dels diferents continguts conceptuals i
procedimentals que els alumnes han anat estudiant duran el transcurs del curs escolar. Però
en aquest tipus d’activitats els continguts que prenen més protagonisme són els actitudinals,
ja què arribar a conèixer i entendre les relacions que determinen els paisatges ens ajuda a
créixer culturalment com a persones d’una comunitat i actuar de forma cívicament correcta
envers el territori que ens envolta.
Per a la realització de l’itinerari s’ha escollit el llogaret de s’Estanyol de Migjorn, que tot i
estar ubicat a la costa migjorn del municipi llucmajorer, no ha sofert intrusió turística i els
seus paisatges encara mostren restes d’antigues èpoques on els oficis i els costums eren
diferents.
El resultat d’aquest treball és la proposta d’un itinerari per s’ Estanyol de Migjorn. Aquest
consta de set aturades diferents on els alumnes van coneixent la zona d’estudi al mateix
temps que aprenen i fan seus nous coneixements.
3. Llista de figures
Figura 1: localització de l’àrea d’estudi.
Figura 2: mapa de precipitacions per a l’illa de Mallorca.
Figura 3: línies de corrent de la brisa marina.
Figura 4: roses del vent de s’ Estanyol.
Figura 5: localització de les praderies de posidònia.
Figura 6: unitats paisatgístiques del municipi de Llucmajor.
Figura 7: fotografia viver d’en roca.
Figura 8: fotografia torre de s’Estalella.
Figura 9: fotografia del poblat de pescadors de s’Estalella.
Figura 10: fotografia del Niu de metralladora.
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Figura 11: usos del sòl de s’Estanyol.
Figura 12: mapa de l’itinerari didàctic.

4. Llista de taules
Taula 1: llistat d’espècies de les aigües de s’Estanyol.
Taula 2: població resident a s’Estanyol.
Taula 3: continguts i activitats prèvies a l’itinerari
Taula 4: continguts i activitats durant l’itinerari.

5. Introducció
El Treball de Final de Grau constitueix la culminació dels nostres estudis en Geografia. A
causa dels actuals plans d’estudis i a la normativa de la Facultat de Filosofia i Lletres, les
temàtiques per a la realització del treball vénen marcades pel departament. Així, de totes les
possibles, la temàtica desenvolupada en aquest treball és la de recursos didàctics en
geografia. Aquesta elecció és deguda a la meva vinculació personal amb els infants i a
l’educació ambiental, ja que he exercit durant bastants anys com a monitora de temps lliure.
Per això, dins dels variats recursos didàctics en geografia he decidit desenvolupar els
itineraris didàctics perquè són una eina molt potent en l’ensenyament de la geografia i del
medi.
Per tant, el marc general d’aquest treball és la didàctica. Entesa aquesta com la disciplina o
ciència que tracta els fonaments de l’activitat d’ensenyament per afavorir l’aprenentatge.
Essencialment va dirigida a la pràctica docent. Cerca trobar resposta a: que ensenyem?
Com ho ensenyem? A qui ho ensenyem? Quina és la finalitat de l’ensenyament?
La didàctica es troba sempre inserida dins un context específic on les institucions, siguin
públiques o privades marquen les pautes del paper de la docència. En el cas espanyol les
normes bàsiques i el marc regulatori en matèria educativa són els encarregats de fixar el
funcionament del sistema educatiu.
El nostre sistema educatiu parteix d’un enfocament curricular el qual permet facilitar
l’adopció de normes i pautes que orienten el procés d’ensenyament, actua de guia per a la
tasca docent i pretén explicar a la societat les intencions del mateix sistema educatiu i
facilitar la seva comprensió.
En el currículum trobem: els objectius per ensenyament i per etapa; les competències que
els alumnes han d’assolir; els continguts, els coneixements, les habilitats, destreses i
actituds; la metodologia didàctica, els estàndards, els resultats avaluables i els criteris
d’avaluació. Dins el currículum els continguts apareixen ordenats en assignatures,
classificades en matèries, àmbits, àrees i mòduls en funció del tipus d’ensenyament, les
etapes educatives o els programes en què participin els alumnes. (Currículums per a ESO i
Batxillerat)
D’aquesta manera, l’Estat és el que decideix sobre les lleis d’educació i a partir d’elles
marquen quins són els elements culturals, socials i científics que poden o han de ser objecte
d’estudi escolar. Però per altra banda, els docents, són els qui decideixen de quina manera
desplegaran el currículum escolar als seus centres i aules i com duran a terme el procés
d’ensenyament.
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Per tant, el docent és el subjecte que duu a terme una tasca d’ensenyament a un discent,
que és el subjecte que aprèn coneixements d’una matèria, ciència, art o tècnica. Els dos
subjectes duen a terme accions distintes però la primera condueix i guia a la segona. La
docència doncs, és un acte comunicatiu on un docent ensenya o imparteix coneixements a
un discent que aprèn o fa seus aquells coneixements.
Segons Sánchez (1996) si un professor,vol ensenyar bé geografia, ha de comptar amb tres
pilars fonamentals: grans coneixements de la disciplina que ha d’impartir, domini de les
estratègies adequades per imprimir dinamisme al procés d’ensenyament-aprenentatge i
control dels distints tipus de recursos didàctics.
Aquí entren en joc els recursos didàctics que són elements, instruments, materials o valors
que el docent té a la seva disposició i utilitza en el procés d’ensenyament per tal de conduir i
facilitar l’aprenentatge.L’ensenyament de geografia així com de les altres ciències socials,
exigeix per part dels docents, la introducció o utilització de materials i recursos per tal
d’aconseguir un aprenentatge per part dels discents que sigui receptiu, participatiu, pràctic i
significatiu.
Així, es considera que l’estudi del paisatge i dels elements, processos i factors que el
componen, és l’objecte principal de la Geografia així com la finalitat fonamental de l’educació
geogràfica. Per tant, l’observació directa i el contacte amb la realitat geogràfica constitueixen
el recurs per excel·lència a l’hora d’ensenyar geografia. És per aquest motiu que en aquest
treball s’han desenvolupat els itineraris didàctics, ja que són considerats uns dels millors
recursos per a l’aprenentatge de la geografia.
D’aquesta manera el treball parteix de la formulació d’una pregunta: que són els itineraris
didàctics i com es desenvolupen? Durant les pàgines d’aquest document es van explicant
les diferents característiques que els defineixen i com s’han de desenvolupar per finalment
donar resposta al problema fent una proposta d’un itinerari didàctic.
Per fer la proposta s’ha de tenir en compte a qui va dirigit, que es vol ensenyar i per què. Per
això s’han tingut en compte els currículums de cada una de les etapes educatives, on
apareixen conceptes i continguts, així com les característiques de la zona d’estudi.
6. Desenvolupament
Per a la realització d’aquest treball s’ha consultat la bibliografia relacionada amb la didàctica
de la geografia, els recursos didàctics i els itineraris didàctics. Per altra banda s’han
consultat els objectius curriculars tant de l’educació secundària obligatòria com la no
obligatòria. S’han analitzat diferents materials didàctics realitzats al municipi de Llucmajor
així com monografies i articles específics de s’Estanyol de Migjorn i Llucmajor.
Un cop consultada la documentació s’ha anat redactant els diferents capítols. Per a la
realització dels mapes s’ha usat el programari Arc Gis amb diferents capes d’informació
geogràfica
així
com
el
servidor WMS de
l’IDEIB.
Per tal de conèixer bé el territori s’han realitzat diferents sortides de camp. Les darreres van
servir
per
adaptar
la
temporalització
de
les
activitats
de
l’itinerari.
S’ha entrevistat a dos geògrafs estanyolencs, Celso Calviño i Tomeu Clar per adaptar al
màxim les activitats i que aquestes realment serveixin per ensenyar conceptes significatius.
Finalment s’ha realitzat el quadern de l’alumne. En ell apareixen les activitats que els
alumnes hauran de realitzar durant tot l’itinerari. Està fet a partir de textos, mapes i
fotografies amb preguntes i activitats a realitzar abans durant i després de la sortida
(veure annex I).
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En aquest capítol aprofitaré per explicar el perquè de l'elecció de s’Estanyol de Migjorn com
a àrea d’estudi. Som una d'entre tants llucmajorers que hem canviat els carrers del poble per
les roques de s’Estanyol. De petita només anava a s’Estanyol els caps de setmana i als
estius. Però d’ençà que vaig tenir cotxe, m’hi vaig instal·lar definitivament. Aquest és un lloc
magnífic per viure. Es pot gaudir d’unes aigües cristal·lines i ben netes, d’una tranquil·litat
renovadora, poc renou que deixa escoltar la natura, d’un tracte hospitalari i amable per part
dels residents i per altra banda, l’observació i la lectura del paisatge donen molt de si en
termes geogràfics. Aquests són els dos motius essencials que m'han conduit a preparar un
itinerari geogràfic per aquesta zona.
7. Objectius
L’objectiu general d’aquest TFG és la preparació d’una proposta d’un itinerari didàctic per
s’Estanyol de Migjorn. A la vegada es divideix en altres objectius específics. En primer lloc
conèixer les funcions i objectius dels recursos didàctics en geografia. En segon lloc, explicar
els antecedents dels itineraris didàctics així com les seves característiques. En tercer lloc,
redacció i exposició de les característiques físiques i socials de s’Estanyol de Migjorn i
finalment l'elaboració del quadern de l’alumne amb recursos didàctics i activitats a realitzar
durant l’itinerari.
8. Resultats i discussions
a. Funció i objectius dels recursos didàctics en geografia
Els recursos didàctics són elements, instruments, materials o valors que el docent té a la
seva disposició i utilitza en el procés d’ensenyament per tal de conduir i facilitar
l’aprenentatge. En el cas de la Geografia són aquelles eines que permeten als alumnes
entendre les relacions que es donen a la terra entre els homes i el medi que els envolta.
Segons Sánchez (1996), un recurs didàctic és qualsevol objecte d’estudi que faciliti
l’aprenentatge i estimuli als alumnes i al professor. Els recursos didàctics en geografia són
molt variats:
•
•
•
•

Els constituïts per material imprès: llibres, mapes, premsa, revistes, dibuixos,
esquemes, etc.
Els materials projectables: diapositives, microfilms, pel·lícules, vídeos, transparències,
etc.
Els materials informàtics: programes d’ordenadors, presentacions multimèdia, visors
cartogràfics, imatges satèl·lit, etc.
El treball de camp: destinat a observar i analitzar directament la realitat geogràfica a
través dels itineraris o excursions geogràfiques, així com jocs de simulació, que són
instruments que estimulen la imaginació i ajuden a comprendre millor alguns aspectes i
processos geogràfics.

Els recursos didàctics aporten facilitats per arribar a l’actual model d’ensenyament de la
geografia: l’ensenyament actiu, on es cerca que els alumnes puguin arribar a un
aprenentatge significatiu. Aquest tipus d’aprenentatge és aquell que és permanent a llarg
termini on els discents aprenen relacionant nous conceptes a partir de les seves idees
prèvies.
Així, dins la gran varietat de materials a l’abast dels docents, la tasca del professor és
seleccionar o crear ell mateix els recursos didàctics necessaris, connectats i integrats dins
cada unitat didàctica i dins el currículum educatiu. Aquests l’ajudaran a què el procés
d’aprenentatge sigui més àgil i atractiu per als discents (Ballester, 1999). Tot i la utilització
d’una gran varietat de materials o instruments, el professor no ha de perdre protagonisme en
la conducció de les sessions, ja que ha de guiar i acompanyar als alumnes en la utilització
dels materials emprats.
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Per tant, els docents de geografia, tenen al seu abast diferents materials i tècniques per
ensenyar la nostra ciència, entesa com: la ciència que estudia les relacions existents entre
l’home i el medi, de com els humans aprofiten els recursos del planeta per tal de satisfer les
seves necessitats i com els aspectes naturals i culturals de cada regió es barregen per
formar les diferents societats i estils de vida.
Però de tots els recursos dels quals disposen, segons Crespo (2012), la visita al territori
ofereix a l’alumnat una possibilitat de comprensió i relació dels fets geogràfics, que
difícilment es pot aconseguir mitjançant altres recursos.
Els estudiants de geografia hem sentit moltes vegades que la “Geografia es fa amb els
peus”. I és una frase que té molt de sentit, ja que l’estudi del territori i les seves
característiques, passa obligadament per la visita al lloc. No hi ha millor manera per
entendre els processos geogràfics i les relacions entre home i medi que l’observació del
paisatge.
Per això, una visita al territori amb sentit geogràfic, permet interpretar, valorar i conèixer de
primera ma les qualitats i característiques del lloc. Els alumnes que surten de les aules
durant les classes de geografia, a partir de la pròpia vivència poden arribar a comprendre
millor el territori on viuen i arribar a una comprensió i a un coneixement de diferents
conceptes que siguin significatius per a ells.
La sortida pedagògica, el treball de camp, l’excursió escolar i l’itinerari didàctic són
estratègies o recursos que els professors tenen al seu abast per promoure la comprensió de
l’entorn en el context de la docència de la geografia. És una manera vivencial i dinàmica
d’assimilar, interpretar i comprendre els paisatges que ens envolten (Pulgarin, 1998). A partir
d’aquesta tipologia de recursos els alumnes van construint el seu propi coneixement dels
processos geogràfics.

b. Els itineraris didàctics
i. Antecedents
Els itineraris didàctics, encara que molta gent no sàpiga el que són, tenen una llarga tradició
en la història de l’educació i la docència. Així ho indiquen Rafael Sebastiá i Georgina Blanes
al seu article (Sebastiá i Blanes, 2010), on fan referència als diferents autors que des del
segle XVIII ja incloïen els itineraris com a recursos per a l’ensenyament:
Rousseau el 1979 ja plantejava un mètode indagador motivat per la curiositat dels nins i
documentat en la mateixa naturalesa.
Pestalozzi el 1929 destacava la necessitat de modificar la instrucció pública europea
mitjançant el descobriment de la natura i l’educació en valors recorrent als elements
emotius.
Fröebel el 1902 insistia ja forma més específica en la necessitat de realitzar a les escoles
itineraris didàctics.
A Espanya no va ser fins a finals del segle XIX quan la Institución Libre de Ensenyanza va
introduir el concepte d’observació directa o treball de camp amb finalitats pedagògiques dins
l’àmbit geogràfic (Ruiz, 2002). Bartolomé Cossío i Torres Campos foren autors precursors
d’aquests tipus d’activitats amb els alumnes i la proposta fou ben rebuda per una gran
quantitat de docents com per exemple Manuel de Teheran (Sebastiá i Blanes, 2010).
El 1918 entrà en vigor la Real Orden on es donava certa autoritat als mestres a sortir de les
aules amb els alumnes per realitzar petites excursions o “paseos” que fins aleshores no
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podien fer i la normativa posterior va anar incorporant els principis pedagògics que regien els
itineraris (Sebastiá i Blanes, 2010).
D’aquesta manera s’intentava apropar el medi i l’entorn als alumnes i a les escoles. Però tot
i els antecedents de la pràctica amb aquests recursos, avui en dia hi ha pocs docents que
l’utilitzin. És una pràctica poc generalitzada i no ha donat peu a una sistematització entre els
professionals. És cert que tots els professors treuen als seus alumnes de les aules alguns
dies, però són itineraris didàctics? O simplement activitats d’esbarjo?

ii. Concepte i característiques dels itineraris didàctics.
Els itineraris didàctics són una estratègia educativa i integradora basada en la realització
d’un recorregut amb diferents aturades, on un docent a través d’una metodologia dinàmica i
participativa guia als discents per tal que desenvolupin nous coneixements a partir del
descobriment i la relació directa amb el medi.
Es caracteritzen per unes peculiaritats que els defineixen i diferencien d’altres activitats que
es puguin realitzar fora de les aules. En primer lloc, un itinerari didàctic té raó de ser si està
integrat dins la programació didàctica i es capaç d’integrar els conceptes i coneixements que
els alumnes han estat estudiant. Així l’itinerari està principalment constituït per una activitat
fora de l’aula però inserit dins les unitats didàctiques i en concordança amb el currículum de
l’etapa educativa en qüestió (Sebastiá i Blanes, 2010).
Treball de camp, observació directa, passejos, recollida d’informació... els itineraris van més
enllà. Aquests recullen les experiències descrites anteriorment, però el seu objectiu
essencial és crear un coneixement significatiu a partir de la realitat representada pel
paisatge. L’itinerari cerca fer un canvi en el procés d’aprenentatge. Es canvien els temes del
llibre per la realitat més pròxima, es deixa d’interrogar al professor per fer-ho al medi i es
deixa de memoritzar conceptes per passar a descriure, explicar, comprendre i interpretar
fets (Garcia, 1973).
A més de fer referència al currículum i a la unitat didàctica, els itineraris han de tenir en
compte el punt de partida dels participants. Això vol dir que el professor ha de partir del que
els seus alumnes ja saben per així poder incidir i canviar els coneixements previs que en
tenien. Així, amb una metodologia dinàmica i participativa els itineraris donen lloc al
descobriment i per tant a la creació de nous coneixements.
Finalment, cal dir que els itineraris han de ser interdisciplinaris, entesa aquesta
interdisciplinarietat com una filosofia de treball a l’hora de resoldre els problemes que sigui
flexible, oberta i que necessàriament passi pel treball en grup (Sánchez 2011).
Amb totes aquestes premisses aquest recurs es converteix en una activitat atractiva tant per
docents com per discents, ja que canvia la metodologia seguida durant tot el curs i motiva
als alumnes a participar en la tasca a desenvolupar. Per part del docent, tot i que s’ha de
preparar a consciència tot l’itinerari i les activitats, també representa un tipus d’activitat on la
creativitat i l’esperit crític hi juguen un paper molt important.
Per això, es considera a l’itinerari com un recurs didàctic amb una gran funció educativa, ja
que segons Cambil (2010):
Possibiliten la integració de l’alumne en la realització d’una pràctica activa, proporcionen un
contacte directe amb l’entorn i per tant amb la realitat, permeten aprofundir en el
coneixement i adquirir mètodes de treball, així com contrastar de forma experimental,
successos i fets tan culturals, històrics o naturals i adquirir sentiment de protagonisme en el
procés d’aprenentatge, passant de ser un subjecte passiu a un actiu.
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A continuació s’esposen diferents característiques dels itineraris que són les que permeten
que l’aprenentatge sigui real i significatiu.
Segons Sebastiá i Blanes (2010):
1. Generen aprenentatges significatius des de l’entorn.
2. Incorporen conceptes estructurants presents al mateix temps en diversos camps del
coneixement.
3. Faciliten la introducció de conceptes procedimentals i l’aplicació de tècniques i
estratègies.
4. Contribueixen al desenvolupament de les capacitats i les competències dels alumnes
5. Motiven als alumnes i incorporen elements i mètodes lúdics al procés d’aprenentatge
6. Democratitzen l’ensenyament. L’entorn està
qui “descobreix”la informació, interpreta i valora.

a

l’abast

de

tots

i és l’alumne

Segons Ruiz (2002):
1. Contribueixen a un comportament responsable amb el medi.
2. Promouen el desenvolupament d’habilitats pròpies de la geografia com pugui ser la
utilització de cartografia.
3. Permeten l'experimentació in-situ i la comprovació d’hipòtesis.
4. Fomenten la capacitat d’observació, comparació i creativitat.
5. Desperten l’ interès científic.

iii. Objectius que persegueixen els itineraris didàctics
Un cop definits els itineraris didàctics, s’han resumit els objectius que persegueixen de
manera general, ja que cada un presenta uns objectius diferents que varien en funció de
l’etapa educativa a la qual va dirigit, el professor que s’encarrega de guiar l’itinerari, la
composició dels alumnes i la zona d’estudi.
Objectiu 1: Motivar l’aprenentatge. A partir de l’itinerari es pot motivar als alumnes, ja
que aquests poden establir una relació directa i propera amb el medi, el qual estimula la
seva capacitat de raonament i la interpretació dels fets observables. Aquest recurs serveix
per posar de manifest noves experiències i també corroborar o verificar altres coneixements
que ja es tenien (García 2004).
Objectiu 2: Adquisició i comprensió de nous coneixements. L’itinerari didàctic permet que els
participants, de manera espontània, vagin aprenent nous coneixements perquè aquestes
activitats permeten que els alumnes es qüestionin la raó de ser dels fets geogràfics. Així els
alumnes parteixen amb unes idees prèvies, que analitzades i explicades sobre el terreny,
fan que es consolidin els conceptes treballats. Aquesta activitat, per tant, serveix per apropar
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als discents la infinitat de relacions i processos existents al medi, ajuda a entendre’ls
mitjançant la introducció de continguts, mostra de procediments i tria d’actituds.
Objectiu 3: Creació o implantació de valors. Gràcies a l’objecte d’estudi de la nostra ciència,
conèixer i explicar les relacions entre home i medi, aquesta presenta una perspectiva
pedagògica, ja que el descobriment i estudi d’aquestes relacions dóna lloc a la utilització de
diferents tècniques i procediments que passen pel desenvolupament d’una actitud crítica i
responsable cap a temes mediambientals. Des d’aquesta perspectiva, l’itinerari ha de servir
per mostrar i inculcar hàbits de conducta social responsable amb l’entorn que els envolta.

c. Proposta d’un itinerari didàctic a s’Estanyol de Migjorn
i. Àrea d’estudi
Per fer una proposta d’un itinerari didàctic, el primer que s’ha de fer és conèixer i saber
quines són les característiques de l’àrea d’estudi. En funció d’aquestes, dels participants i
dels continguts curriculars es prepararan les activitats i els conceptes a desenvolupar durant
l’itinerari.
En aquest cas, com ja s’ha dit anteriorment, s’ha escollit el nucli costaner de s’Estanyol de
Migjorn. Aquest està situat a l’extrem sud-est del municipi de Llucmajor, fent frontera amb el
municipi campaner (veure figura 1). Aquesta localitat està formada per dues urbanitzacions i
un espai natural. Així trobem s’Estanyol, Son Bieló i s’Estalella.

Figura 1: localització de l'àrea d'estudi.
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La zona es troba sota la protecció de la Punta Plana, un petit accident litoral que la protegeix
dels vents dominants. Per altra part, es troba a uns escassos 200 metres del nucli
residencial de sa Ràpita, que ja pertany al municipi de Campos, i a només 5 km de la
platja d’es Trenc.

Climatologia
Temperatures: S’estanyol presenta el clima típic que predomina a Mallorca i al Mediterrani,
amb temperatures mitjanes temperades que oscil·len entre els 16 i 18 °C. Les màximes en
dies càlids poden arribar i superar els 30° i les mínimes d'hivern ronden els 5°. Pel que fa a
la temperatura de la mar, aquesta és càlida. Superficialment, al mes d’agost es poden
arribar als 26 °C i que no baixen dels 14° a l'hivern. Gràcies a l’acció reguladora de la mar,
l’estacionalitat tèrmica no és tan pronunciada com a altres entorns continentals.
Precipitacions: el règim de precipitacions a Mallorca és clarament estacional, produint-se el
40% del total de precipitacions durant la tardor, entre els mesos de setembre i novembre.
Les precipitacions mitjanes anuals són de 450 mm, però en la part sud de l’illa on es
troba s’Estanyol de Migjorn, hi ha menys precipitacions essent la mitjana anual de 350 mm
(veure figura 2). Malgrat això, el règim de precipitacions es caracteritza per la seva
irregularitat, variant considerablement d’any en any, fins a l’extrem d’arribar a provocar
sequeres. La major part de les precipitacions es concentren en uns pocs dies, amb
precipitacions intenses a la tardor i de poca intensitat la resta de l’any.

Figura 2: mapa de precipitacions anuals per a l'illa de Mallorca

Vent: L’illa de Mallorca no és considerada una illa ventosa, però la situació canvia quan ens
referim a al règim de brises. La localització, les dimensions i el relleu de l’illa, conformen
l’escenari ideal perquè es formin unes brises diürnes anomenades embat i unes nocturnes
anomenades terral. Aquest règim de brises és considerat un vent local, ja que és propi d’un
lloc en concret i es dóna a unes hores determinades. Aquest vent se sol crear a l’estiu quan
les temperatures elevades provoquen baixes pressions tèrmiques al centre de l’illa, mentre
que a terra es considera que hi ha una altra pressió relativa. Per aquest motiu és forma un
corrent d’aire que es desplaça des de la zona d’altes pressions cap a la de les baixes. En
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aquest cas s’anomena embat. Durant les nits, la zona interior de l’illa registra les
temperatures més baixes. L’aire fred i més dens crea un màxim relatiu de pressió, mentre
que a la mar, com que no varia gaire la temperatura, es forma un mínim relatiu. Les masses
d’aire, en el cas del terral, es desplacen des de l’interior cap a la costa (veure figura 3). A
partir de diferents roses de vent (veure figura 4) podem dir de manera general que els vents
són poc intensos a l’estiu i que estan molt repartits en totes les direccions, llevat de migjorn i
xaloc, que són les menys freqüents i més dèbils que les altres..

Figura 3: línies de corrent de la brisa marina.

Figura 4: roses del vent de s'Estanyol.
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Geologia i geomorfologia
El municipi llucmajorer s’hi poden distingir tres zones ben diferenciades: una zona
muntanyosa al nord, formada pel massís de Randa i la Serra de Galdent; una zona formada
per finques agrícoles que envolten el nucli urbà; i una gran zona que s’estén des del nucli
urbà fins a la costa anomenada sa Marina. Així doncs, per la localització de s’Estanyol a la
costa, es farà referència a sa Marina de Llucmajor.
Litologia: sa Marina va ser una plataforma submergida en eres geològiques passades.
Actualment és una gran extensió emergida, àrida, de sòls prims, amb uns roquissars calcaris
que sobresurten per damunt les terres mares. La costa de s’Estanyol és rocosa i baixa amb
presència d’algunes dunes on s’hi ubica actualment el pinar de s’Estelella (Calviño, 2003).
Estructura: el front litoral objecte d’estudi es pot definir de forma molt general, com una
seqüència estratigràfica generalitzada que respon a la presència de calcàries i calcarenites
corresponents a la Unitat Calcàries de Santanyi (Fornós, 1983) i sobre aquestes i amb un
contacte erosiu i discordant es disposen els materials Quaternaris (Ginard, et al ,2008). Es
pot observar clarament una disminució de la línia de costa d’Oest cap a Est a causa de la
basculació de Sa Marina.
Morfologia: els principals agents modeladors de la costa són l’onatge i el clima marítim. La
nostra zona d’estudi està orientada al sud, per tant rep directament l’onatge de les direccions
compreses entre Ponent i Xaloc. Respecte a formacions, podem trobar algunes coves
formades
per
erosió
marina.
Per altra banda trobem el torrent de Garonda, que neix a la Marina i desemboca entre la
Punta Plana i s’Estanyol. Aquest lloc és anomenat es Racó de s’Arena, ja que hi ha
presència de dunes. Així, l’arena de la platja dificulta la sortida de l’aigua cap a la mar i es
forma una bassa temporal o aiguamoll.

Flora i fauna
Espècies vegetals: a la zona d’estudi trobem les típiques plantes de costa rocosa, però s’ha
de fer esment a les que corresponen a zona dunar que apareixen a la zona de s’Estalella.
Així, a vora de les roques hi ha l’herba de sant Ponç (Tercium polium), el pi
(Pinus halepensis), la mata (Pistacia lentiscus), la rogeta (Rubia peregrina), l’aritja
(Smilax sapera). Els pins i les mates d’aquest indret es troben mig ajaguts i són baixos a
causa de l’impacte del vent. Per altra banda hi ha les espècies halòfiles, adaptades a la
salinitat de la mar i les xeròfiles per la sequedat. Així doncs trobem diferents tipus d’estepes
(Cistus clusii),
(Cistus albidus),
la saladina (Limonium sp.),
el
fonoll
marí
(Crithmum maritimum) i el coixinet de monja (Launaea cervixornis) entre d’altres (Calviño,
2003).
(Posidonia oceanica): és una fenerogama marina, amb flors i fruits. Està especialment
protegida per la Directiva Habitat perquè és considerada un hàbitat prioritari
d’interès comunitari i està inclosa en el Llistat d’espècies Silvestres en Règim de Protecció
Especial. Tot i això, la contaminació de les aigües i altres agressions fan que les praderies
es trobin en regressió. Aquestes són molt importants per al medi, ja que en elles hi viuen,
s’hi alimenten i reprodueixen milers d’espècies. A més, ajuden a frenar l’onatge, reduint així
l’erosió de la platja i aporten oxigen al medi marí. La localització de les praderies és molt
pròxima a la costa (veure figura 5).
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Figura 5: localització de les praderies de posidònia.

Fauna terrestre: per una part tenim els mamífers, que són el conill (Oryctolagus cuniculus),
la llebre (Lepus capensis), la geneta (Genetta genetta) i l’eriçó (Erinaceus algirus).
Quan parlem d’aus, diferenciem entre els sedentaris i els emigrants. Dels sedentaris trobem:
la gavina (Larus argentatus), el corb marí (Phalacrocorax aristotelis), la perdiu
(Alectoris rufa) i la mèl·lera (Turdus merula) entre d’altres. Entre els emigrants hivernants,
els més coneguts són el tord (Turdus philomelos), el ropit (Erithacus rubecula) i l’estornell
(Sturnus vulgaris). A s’estanyol es poden observar dos tipus de falcons, el marí
(Falco eleonorae) que ve de Cabrera i el falcó peregrí (Falco peregrinus) que habita tot l’any
per la zona (Calviño, 2003).
Fauna aquàtica: les aigües que banyen la costa de s’Estanyol es troben sota la figura de
protecció de Reserva Marina, concretament la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca i en
aquesta hi podem trobar espècies típiques de les aigües del Mediterrani (Veure taula 1).
Escorball (Sciaena umbra)
alexandrinus)
Anfós bord (Mycteroperca rubra)
Llop (Dicentrarchus labrax)
merula)
Tord grívia (Labrus viridis)
Anfós(Epinephelus marginatus)
Morena (Muraena helena)

Anfós llis (Epinephelus
Orada (Sparus aurata)
Tord massot (Labrus
Reig (Umbrina cirrosa)
Congre (Conger conger)

Taula 1: espècies que es poden trobar a les aigües de s'Estanyol

Grans unitats de paisatge
El municipi de Llucmajor presenta un complex mosaic paisatgístic (veure figura 6), però a la
zona d’estudi hi predomina la unitat paisatgística de teixit urbà i per altra part, la massa
d’aigua marina.
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Figura 6: mapa d'unitats paisatgístiques.

En quan a estructures i edificacions tradicionals, rellevants pel seu valor paisatgístic trobem:
El viver d’en Roca (figura 7), que tot i no estar en perfectes condicions, és un símbol
identificador del lloc. Es tracta d’una construcció de marès que l’usaven els pescadors per
conservar les peces que pescaven vives.

Figura 7: fotografia del Viver d'en Roca

La torre de defensa de s’Estalella (figura 8) és una fortificació amb propòsits defensius
construïda pel mestre d’obres Simó Carrió a l’any 1577.
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Figura 8: la Torre de s'Estalella i la cova de Sa Torre

Poblat de pescadors de s’Estalella: Embarcador, escars i barraques (figura 9). Fou declarat
Bé d’Interès Cultural (BIC) el 19 de novembre de 2007 pel Consell de Mallorca
(BOIB número 186, de 15/12/2007), amb categoria de Lloc d’Interès Etnològic, recollit en la
Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Figura 9: imatges del poblat de pescadors a s'Estalella
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El Niu de metralladora (figura 10) que fou construit durant la guerra Civil amb funcions
defensives. Es troba a s’Estalella situat a 4 metres de la mar i orientat cap al nucli de
població (Aguiló 1996).

Figura 10: el niu de metralladora

Tot i no esser un lloc amb un paisatge pintoresc, o de necessària conservació, no deixa de
ser un paisatge molt agradable, ja que gràcies a la mar, es té una gran panoràmica de la
zona.

Anàlisi territorial
Usos del sòl: els que predominen a la zona d’estudi són l’urbà i el forestal (figura 11)

Figura 11: mapa d'usos del sòl del municipi de Llucmajor
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Nuclis i infraestructures: les dues urbanitzacions, S’Estanyol i Son Bieló formen un nucli de
població. Però a un escàs quilòmetre de distància es troba el nucli de població de Sa Ràpita.
Aquest presenta unes característiques urbanístiques i socials semblants a les de s’Estanyol
però aquest altre nucli pertany al municipi de Campos. Les construccions solen ésser en
general de dues plantes amb terrassa. Aquesta zona costanera no compta ni amb
equipaments sanitaris, ni docents, però si una farmàcia. Pel que fa a l’oci, hi ha 5 locals de
restauració i el local social del Club Nàutic. També hi ha una botigueta i una tenda de
nàutica. S’estanyol està comunicat amb Llucmajor a través de la carretera Ma-6015 d’uns 16
km i la Ma-6021 d’11 km que comunica amb Campos. A més, en els trams urbans hi ha
un carril per a bicicletes que enllaça els diferents nuclis i permet arribar fins a Campos.
Infraestructures no viàries: en aquest cas fem referència a la xarxa de sanejament i
depuració. La xarxa de clavegueram està construïda de fa uns quants anys però la gran
majoria de cases no hi estan connectades. Per a les altres, les aigües
brutes són bombejades cap a l’estació EDAR més pròxima que és la de Sa Ràpita.
Anàlisi demogràfica
Població: s’Estanyol compta amb 433 persones censades que viuen allà tot l’any, però els
mesos d’estiu, pot arribar a triplicar o quadruplicar la seva població.
Algunes restes arqueològiques i fonts històriques posen de manifest que aquesta àrea fos
poblada ja des de la primera etapa de colonització permanent a l’illa, període conegut com
a Pretalaiotic. I que continuà més o manco habitat fins a l’actualitat. “No obstant això,
la majoria d’estudiosos locals (Montserrat, 1987; Oliver, 1987; Calviño et al, 2000)
consideren que fou la construcció de la torre de defensa i vigilància marítima de
s’Estalella de l’any 1578, el factor determinant de la instal·lació de famílies de torrers i
pescadors a aquesta localitat”.(Lucas & Petrus, 2012).
A mitjans del segle XIX es va obrir el camí que unia la vila amb la costa i va permetre que en
el litoral de les finques de Son Fideu i Son Reinés sorgís el nucli de s’Estanyol com a zona
d’estiueig per a les classes altes llucmajoreres. Al mateix temps, famílies de pescadors i
contrabandistes s’instal·laren a un petit poblat de Sa Punta Prima, que a les primeres
dècades del segle XX se n'anaren cap al nucli actual, a causa de la instal·lació de serveis
urbans.
Any padró
1911
1921
1930
1950
1989
1996
2010

S’estanyol
19
55
64
39
125
138
403

Sa punta de S’Estelella
6
24
16
3
-

Taula 2: població resident a s'Estanyol per Lucas i Petrus, 2012

A la taula 2 s’ha representat la població permanent a s’Estanyol, però s’ha de tenir en
compte que per exemple, “la població màxima estimada (caps de setmana i temporada
d’estiu) el 1989 es xifrava en 1771 persones (Pomar, 1990), fet que dóna una idea de la
importància
del
lloc
com
a
segona
residència”.(Lucas &
Petrus,
2012).
Ocupació: els canvis socials, estructurals i econòmics, juntament amb els tecnològics hi
han produït canvis en el modus vivendi de la gent de s’Estanyol. Això comportà que
moltes matèries primeres que s’elaboraven a la contrada, deixessin de tenir ús,
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i provoqués la desaparició de l’ofici. Així doncs es transita d’una economia basada en la
pesca i el contraban a una altra de tipus turística-residencial. Així s’intensificà la urbanització
de la zona i el 1967 es construeix un petit moll que ràpidament quedà petit i es construí el
Club Nàutic amb quasi 300 amarraments (1972-75). Així doncs, la gran majoria d’habitants
de s’Estanyol, van a fer feina fora del nucli, sia a Llucmajor o a Palma. Els que queden per la
zona, es dediquen a la nàutica o a la prestació de serveis i uns pocs (dues barques de bou)
ho fan a la pesca.

ii. Continguts curriculars
Un cop seleccionada l’àrea on es durà a terme l’itinerari, s’han de tenir en compte els
objectius curriculars proposats per dada una de les etapes educatives. Per aquest cas
concret s’han consultat tant el Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix
l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears, BOIB núm. 107 d’1 d’agost de
2008; com el Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27
de juny, que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria (ESO) a les Illes
Balears. BOIB núm. 116, de 7 d’agost de 2010.
Així doncs, el currículum que fa referència a les ciències socials de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, presenta uns continguts sobre geografia molt centrats en aspectes
generals (descripció, localització i distribució dels fenòmens espacials). Per altra banda, en
el batxillerat, ja s’introdueixen continguts més específics de geografia encaminats a què els
alumnes puguin adquirir una visió global, més analítica i d’abast més ampli, dels fets i dels
processos geogràfics.
En el cas del batxillerat, l’estructura curricular ve determinada per un conjunt d’objectius,
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació que en el cas de la geografia s’ha fet a
partir de les següents premisses.
a) Garantir l’estudi de la realitat del territori de l’Estat tenint en compte les
característiques que comparteixen i la diversitat i pluralitat geogràfiques
b) Dimensió

global

dels

fets

geogràfics

c) Desenvolupament del pensament logicoformal de l’alumnat per relacionar i integrar
coneixements diversos
Els objectius.
L’ensenyament de la matèria de geografia per a aquesta etapa educativa no obligatòria és
marca com a objectius el desenvolupament de diferents capacitats entre les quals s’han
destacat:
• Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització territorial aplicant els mètodes
i els procediments propis de l’anàlisi geogràfica en el plantejament i la resolució de
problemes d’àmbit espacial.
• Processar, interpretar i comunicar adequadament la informació sobre l’espai geogràfic
aplicant tècniques de representació cartogràfica.
• Conèixer i explicar la diversitat i pluralitat de l’espai geogràfic com a resultat de la interacció
de diversos processos econòmics, socials, culturals i d’organització espacial que, en
l’esdevenir històric, han actuat sobre el territori i el medi natural.
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• Valorar la funció del medi natural, dels recursos naturals i de les activitats productives en la
configuració de l’espai geogràfic espanyol i com aquests estan afectats per les
activitats humanes per entendre que el paisatge constitueix la manifestació perceptible
d’aquesta acció.
• Mostrar actituds de coneixement i respecte tant en relació amb l’espai més pròxim de
l’entorn de l’alumnat com amb altres espais geogràficament més allunyats
• Adquirir consciència de la globalitat dels problemes ambientals i actuar localment en les
decisions que afecten l’ordenació del territori.
Per altra banda, al currículum també venen marcats els continguts per aquest curs. A partir
d’aquests s’aniran preparant les activitats de l’itinerari.Els continguts són un conjunt de
coneixements científics, habilitats, actituds i valors que s’han d’ensenyar i/o aprendre. En
podem distingir tres grups diferents.
Continguts conceptuals
1. Diversitat geològica, morfològica, hídrica i climàtica.
2. El medi com a recurs per a les activitats humanes: matèries primeres, recursos
energètics, hídrics...
3. La diversitat dels paisatges: identificació dels seus elements.
4. L'acció antròpica sobre el medi natural illenc: degradació i conservació.
5. Els sectors primari, industrial i de serveis.
6. L'espai turístic: factors explicatius del desenvolupament turístic.
7. La terciarització de l’economia Balear. Medi ambient i turisme. La Balearització.
8. L'espai urbà i el procés d’urbanització.
9. Relacions camp-ciutat, alternatives al declivi rural.
10. Polítiques locals, estatals i comunitàries que incideixen en el medi ambient.

Continguts procedimentals
11. Lectura de documents cartogràfics diversos:
Reconeixement d’escales i simbologia cartogràfica.

mapes,

plànols,

imatges satèl·lit.

12. Practicar l’observació directa i la recollida d’informació de caràcter geogràfic.
13. Utilització de llenguatge i terminologia específics adequats.
14. Elaboració de conclusions a partir de les informacions obtingudes, sobre diferents fets
geogràfics i capacitat per presentar-la de forma clara i ordenada.
15. Interpretació i comentari d’informacions a partir de documents científics i de mitjans de
comunicació.
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16. Exposició tant oral com escrita dels treballs realitzats
Continguts actitudinals
17. Curiositat envers l’entorn geogràfic i interès per cercar explicacions als fenòmens
geogràfics.
18. Conscienciació de la importància que té la preservació i conservació del medi i del
patrimoni geogràfic.
19. Consciència dels problemes derivats del planejament urbà i de la necessitat de
l’existència de polítiques d’ordenació territorial.
20. Apreciació del valor de la diversitat geogràfica valorant l’entorn.
21. Curiositat i interès per manejar diferents tipus de documentacions.

iii. Temporalització i activitats
Un cop arribats a aquest punt, on ja tenim les característiques principals de l’àrea d’estudi, i
es coneixen els objectius i continguts de l’etapa educativa del batxillerat, és l’hora de
plantejar l’itinerari que es durà a terme i les activitats que es desenvoluparan abans, durant i
després d’aquest.
L’observació directa del paisatge i en aquest cas el de s’Estanyol, dóna lloc al coneixement
dels diversos usos i aprofitaments que al llarg dels anys han anat definint el territori. Així els
alumnes, mitjançant l’observació directa van descobrint quines són les característiques
naturals i les circumstàncies econòmiques i socials que s’han donat per poder arribar a
l’actual paisatge.
L’itinerari consta de tres moments diferents. Les activitats prèvies, que seran introductòries i
han de servir per donar a conèixer el lloc als alumnes, mostrar l’itinerari o ruta a seguir i
introduir els temes principals. El segon moment és la mateixa sortida, on els alumnes han
d’observar el territori per comprendre les relacions que hi tenen lloc. S’han d’ajudar de
diferents materials a més de les explicacions del professor. El darrer moment fa referència a
les activitats posteriors, que en aquest cas ja són activitats més treballades que impliquen
recerca d’informació per part dels alumnes i que serveixin de repàs de què s’ha vist durant
tot l’itinerari.
A l’annexa 1 d’aquest document es pot consultar el quadern de l’alumne on apareixen totes
les activitats que comprenen aquest itinerari, però a continuació s’aniran esposant els
continguts i com s’han preparat les activitats.

1. Activitats prèvies.
A la taula numero 3, es poden observar els continguts que s’han de tractar durant les
activitats prèvies i quines són aquestes.En primer lloc, els alumnes faran una recerca del
significat dels mots Estany o estanyol i migjorn per tal de fer la primera introducció a la zona
d’estudi.
Per tal que els alumnes coneguin més a fons la zona, treballaran sobre el Mapa del Terme
de Llucmajor a cura de Miquel Font, Jaume Oliver i Francesca Florit, a partir de cartografia
militar a escala 1:50.000 de l’any 1956 (Oliver i Florit, 1986) i partir d’un petit text
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(Calviño 2003), hauran de localitzar la zona d’estudi a partir dels noms de les possessions
que es van parcel·lar per formar el nucli urbà de s’Estanyol.
Per altra banda, a partir del mapa topogràfic nacional a escala 1:25.000 i les
coordenades UTM hauran de calcular la distància fins a l’àrea d’estudi i la del recorregut a
realitzar. El docent aprofitarà per explicar les diferents aturades del recorregut i per introduir
els continguts que s’hi desenvoluparan.
També treballaran sobre altres mapes temàtics com el de precipitacions anuals per a l’illa de
Mallorca, per tal que interpretin les diferències pel que fa a pluviometria per a les diferents
zones de l’illa i pugui explicar la distribució de les precipitacions a l’Illa de Mallorca.
Sobre el de les línies de corrent de la brisa marina a Mallorca de Jansà i Jaume 1964, per tal
d’introduir els conceptes d’embat i terral. En aquest cas hauran de marcar la direcció
predominant de l’embat i el terral a s’Estanyol amb l’ajuda d’una rosa dels vents.
Finalment, per tal d’apreciar les modificacions antròpiques del paisatge es compararan
les orto fotografies dels anys 1956, 1989 i 2006 (IDEIB). Entre tots hauran de fer una relació
d’aquests canvis observables segons els anys.
Activitats prèvies: preparació de l'itinerari
1. Reconèixer l'àrea d'estudi: s'Estanyol de Migjorn i distingir els elements naturals que la configuren
Objectius específics

2. Distingir les modificacions i adaptacions que els humans causen sobre els paisatges

3. Adquirir una sensibilització i respecte per la conservació i protecció de la natura
CONTINGUTS
CONCEPTUALS
Diversitat geològica, morfològica,
hídrica i climàtica
El medi com a recurs de les activitats
humanes

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

Lectura de documents
cartogràfics,
reconeixement d'escales i
simbologia

Utilització de llenguatge i
terminologia adecuats

Definir els mots estanyol i migjorn
Localització de l'àrea d'estudi sobre un
mapa del municipi

Curiositat i interès per
manejar diferents tipus de
documentacions

La diversitat de paisatges

L'acció antròpica sobre el medi
natural: degradació i conservació

ACTIVITATS

Mesura de distàncies sobre el mapa. De
l'escola a s'Estanyol i el recorregut de
l'itinerari
Interpretació de diferents mapes:
topogràfics i temàtics
Comparació de diferents imatges satèl·lit
(actuals i del passat)

Taula 3: continguts i activitats prèvies.

2. Activitats durant la sortida.
Aquestes estan estructurades segons les aturades que es faran a l’itinerari (veure figura 12).
Els continguts que es tractaran es poden consultar a la taula 4. Totes les activitats, texts,
mapes i imatges s’han recollit en el quadern de l’alumne (veure annex I). Una tasca
important a realitzar per als alumnes és recollir amb imatges tots els continguts i termes
explicats i visualitzats durant la sortida, així com emplenar el quadern de l’alumne.
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Figura 12: mapa de l'itinerari didàctic

Aturada 1: la plaça dels pescadors. En aquesta aturada els alumnes hauran de llegir un text
extret del pregó de festes de s’Estanyol de l’any 1991 escrit per Tomeu Sbert Barceló i
titulat “s’Estanyol entre l’entorn pintoresc i el progrés” (Barceló, 1991). En el text podran llegir
quins foren els primers pobladors i quines les primeres construccions.
Per altra banda, el professor ha d’introduir quins són els serveis bàsics de les zones urbanes
per tal que els alumnes investiguin si hi són o no. En aquesta aturada s’ha de fer referència
a la falta de serveis bàsics com l’abastament d’aigua potable o la xarxa de clavegueram, dos
serveis que a s’Estanyol avui en dia encara falten. Els alumnes poden aprofitar per demanar
als veïnats que en pensen, per finalment, entre tots discutir els inconvenients de la falta
d’aquests serveis i la conveniència o no de dotar a les urbanitzacions dels serveis que
necessiten i els possibles problemes que se’n deriven.
Aturada 2: la petita zona humida. En aquesta aturada la tasca principal dels alumnes és
l’observació. Entre tots hauran de delimitar la zona humida i la desembocadura del torrent.
Entre les activitats a realitzar es troben la identificació de la vegetació específica d’aquest
indret i l’escolta activa de les espècies que s’hi puguin trobar. Hauran de llegir un text sobre
la formació de les basses temporals per entendre com es formen i la importància que
tenen pel que fa a biodiversitat i espècies. El text és extret d’un material didàctic realitzat pel
Govern de les Illes Balears i anomenat Quaderns de Natura 17: les basses temporals. A
partir d’aquest podran entendre com es formen les basses temporals, les característiques
que ha de tenir el terreny i els tipus d’espècies que s’hi troben.
Aturada 3: el sistema dunar. En aquesta aturada els alumnes han d’observar el sistema
dunar mentre el professor explica la dinàmica d’aquest. Per fer tal explicació es pot ajudar
del document “Els sistemes dunars de les Illes Balears” fet per la Universitat de les Illes i el
Ministeri de Medi ambient, rural i marí (MAGRAMA). Amb aquest material tractaran les
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diferents parts del sistema dunar i la fragilitat de les espècies vegetals que hi són presents.
Finalment entre tota la classe hauran de discutir si és convenient retirar l’alga de les platges
en benefici del turisme.
Aturada 4: el poblat de pescadors. Lectura d’un text extret del Pregó de festes del Club
Nàutic de l’any 2003 escrit per Celso Calviño titulat s’Estanyol i el seu entorn (Calviño 2003).
En el text es descriuen els diferents oficis antics de la zona d’estudi. Després de la lectura
del text hauran de relacionar cada ofici amb la matèria primera que es treballa i anar
fotografiant les matèries primeres i les restes visibles dels antics oficis. En aquesta aturada
es visitarà el lloc d’interès etnològic declarat Bé d’Interès Cultural del poblat de pescadors.
Finalment, es discutirà sobre les diferents figures de protecció de la zona.
Declarat ANEI (àrea natural d’especial interès) per la LEN (llei d’espais naturals) i per part de
la Xarxa Natura 2000 fou declarat ZEPA (zona especial de protecció d’aus) i LIC (lloc
d’interès comunitari).
Aturada 5: vistes panoràmiques. En aquesta aturada s’aprofita per observar les vistes que
ofereix el paisatge. Cap a l’est s’observen relleus de les Serres de Llevant, com per exemple
el Puig de Sant Salvador, així com es cap Salines i la Colònia de Sant Jordi; cap al nord
apareix el puig de Randa i més al fons, si el dia és clar, es pot veure el Puig Major. Cap a
l’oest es veuen les urbanitzacions de Cala Pi i Vallgornera amb el Cap Blanc al fons.
Finalment cap al Sud es veu el Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera. Sobre un mapa de
Mallorca hauran de localitzar els relleus que es veuen des d’aquesta aturada, així com
diferenciar les unitats morfològiques de Mallorca.
Per altra banda, s’analitzaran els diferents tipus de costa que s’observen i es cartografiaran
a un mapa. Finalment s’identificaran les diferents urbanitzacions que es distingeixen i es
discutirà sobre la necessitat de l’existència de polítiques territorials o d’ordenació del territori
a partir de la introducció del mot Balearització.
Aturada 6: la cova de sa Torre. En aquest indret el que es farà és observar la morfologia
litoral per explicar les formes de relleu que es veuen i entendre els processos que les han
generat. Així els alumnes llegiran un text extret de (Ginard, et al ,2008) per tal de contestar
preguntes respecte a la formació de la cova litoral de sa Torre. Hauran de dibuixar un
croquis i observar els diferents nivells on ha arribat la mar.
Per altra banda, al quadern de l’alumne trobaran informació sobre la Torre de s’Estalella
extreta de (Calviño 2003) per tal que sàpiguen per a què servia i com es feien els senyals.
Finalment hauran d’explicar, escriure i dibuixar a un mapa com es feien els senyals els
guardes.
Aturada 7: el club nàutic. Aquí els alumnes hauran d’identificar els diferents tipus
d’embarcacions, sobretot les de pescadors. Per això faran una relació de noms, tipus
i matrícules de barques que trobin al club nàutic. Entre tots hauran d’esbrinar quantes
barques de pescadors queden al club.
Per anar acabant, hauran de demanar als usuaris del club les definicions de proa, popa,
babord i estribord. Finalment hauran de saber per a què s’usava el viver d’en Roca i l’hauran
de dibuixar. La darrera tasca d’aquest itinerari serà entre tots formular hipòtesis quant a la
terciarització de l’economia balear i la de s’Estanyol.
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Objectius específics

Activitats durant la sortida: observació i escolta
1. Reconèixer l'àrea d'estudi: s'Estanyol de Migjorn i distingir els elements naturals que la configuren
2. Distingir les modificacions i adaptacions que els humans causen sobre els paisatges

3. Adquirir una sensibilització i respecte per la conservació i protecció de la natura
CONTINGUTS
CONCEPTUALS

La diversitat de paisatges i la
identificació dels seus elements

L'espai urbà i el procès
d'urbanització

La terciarització de l'economia
Balear: medi ambient i turisme. La
Balearització

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS
Aturada 1: lectura d'un text sobre la configuració de la
trama urbana de s'Estanyol. Identificació de dotacions i
serveis. Discussió de la problemàtica existent amb les
aigües residuals.

Lectura de documents
cartogràfics

Practicar l'observació
directa i la recollida
d'informació geogràfica

Utilització de llenguatge i
terminologia específics

L'acció antròpica sobre el medi
natural: degradació i conservació

Polítiques locals, estatals i
comunitàries que incideixen en el
medi ambient

ACTIVITATS

Curiositat envers l'entorn
geogràfic i interès per
cercar explicacions als
fenòmens geogràfics

Aturada 2: analitzar a partir de l'observació directa, on
s'ubica la desembocadura del torrent de Garonda.
Reconeixer la vegetació d'aiguamoll i els animals que hi
viuen
Aturada 3: visualització del sistema platja-duna. Discussió
sobre la neteja de la posidònia de les platges

Conscienciació de la
importància que té la
Aturada 4: lectura del text i descripció dels diferents oficis
preservació del medi i del que es duien a terme a s'Estalella. Reconèixer el patrimoni
patrimoni geogràfic
etnogràfic. Discussió sobre les figures de protecció que
afecten la zona
Aturada 5: identificació dels relleus que envolten la zona.
Diferenciació del tipus de costa i d'urbanitzacions que es
veuen. Discussió de la necessitat de l'existència de
Consciència dels problemes
polítiques territorials i d'ordenacióio territorial
derivats del planejament
urbà i turístic
Aturada 6: lectura del text i observació de la morfologia
litoral. Entendre i explicar la ubicació de la Torre de
s'Estalella. Ubicar a un mapa les diferents torres i dibuixar
com es comunicaven entre elles

Interpretació i comentari
d'informacions a partir de
documents científics i de
mitjans de comunicació

Apreciació del valor de la Aturada 7: identificació dels diferents tipus d'embarcacions
diversitat geogràfica
que hi ha al club nàutic. Esbrinar entre tots que és el Viver
valorant l'entorn.
d'en roca i perquè s'usava. Formular hipòtesis sobre la
Sensibilització i respecte
terciarització de l'economia Balear i en particular la de
envers la natura
s'estanyol

Taula 2: continguts i activitats durant la sortida.

3. Activitats després de la sortida
Entre tota la classe hauran de realitzar un mural amb les fotografies realitzades durant
l’itinerari. Es faran diferents grups a partir dels continguts que s’han anat explicant.
D’aquesta manera, cada grup, mitjançant les fotografies que tinguin i les activitats
realitzades durant la sortida, han de ser capaços de sintetitzar tota la informació i exposar-la
oralment a la resta de la classe.
Amb aquesta activitat es dóna per acabada la tasca de l’alumnat i dóna peu a la tasca del
professor que és la d'avaluar als participants. Per això, ha de tenir en compte:
o
o
o

El nivell de participació de cada alumne en els debats i discussions.
La implicació en cada una de les activitats i tasques.
El comportament abans, durant i després de la sortida.
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o
o
o
o

La capacitat de representar els conceptes a partir de les fotografies.
L’ús correcte del vocabulari i dels conceptes apareguts durant l’itinerari.
Que tinguin capacitat de síntesi per fer l’exposició oral.
Que despertin el seu esperit crític.

A més del mural i l’exposició oral d’aquest, cada alumne entregarà el seu quadern per tal
que el professor el pugui revisar i avaluar.

9. Conclusions
Aquest TFG es troba inserit dins el marc general de la didàctica de la geografia i
específicament dins els recursos didàctics en geografia. Aquests són molt nombrosos i
variats, i entre d’altres se’n destaquen algunes característiques: han de permetre entendre
les relacions entre els homes i el medi, han d’aportar facilitats per arribar a un coneixement
significatiu, han d’estar connectats amb les unitats didàctiques i els continguts curriculars i
en cap moment han de substituir la tasca del docent.
Però de tots els materials i tècniques què tenim a l’abast per ensenyar la ciència geogràfica,
els itineraris didàctics són considerats un dels millors recursos per a l’ensenyament de
la geografia, ja que permeten una observació directa i contacte amb la realitat geogràfica.
Dels itineraris s’ha de destacar que introdueixen una metodologia dinàmica i participativa
entre els alumnes, creen la possibilitat d’un aprenentatge significatiu a partir de la
interpretació del paisatge, són interdisciplinaris perquè motiven el treball en grup, flexible i
obert i finalment contribueixen a un comportament responsable amb el medi.
Així, la principal contribució d’aquest treball ha estat la preparació d’un itinerari didàctic per
una zona determinada. A partir de les característiques físiques i socials de s’Estanyol i en
funció dels objectius curriculars del batxillerat, s’ha anat confeccionant l’itinerari amb les
diferents aturades. Aquest no aporta nous coneixements al corpus de la nostra disciplina,
però si posa a l’abast de la comunitat educativa un recurs didàctic per a l’ensenyament de
geografia i per a la interpretació del paisatge. Finalment s’ha confeccionat el quadern de
l’alumne, que serveix de guia per fer l’itinerari i és un recull de diferents recursos (texts,
mapes, activitats...) que queden a l’abast dels lectors.
Dins el camp de la geografia, els itineraris didàctics no són una novetat, però a vegades, els
docents no pensen amb aquest recurs i no l’hi treuen el profit que dóna de si. Aquest itinerari
s’ha estructurat d’una manera molt flexible per tal que els docents el puguin adaptar a les
seves necessitats i s’animin a integrar aquest recurs dins les unitats didàctiques.
Amb la realització d’aquest material, s’ha aconseguit establir una relació entre els sabers
geogràfics a partir de la lectura i discussió de texts, la lectura i interpretació de mapes, i la
interpretació de l’espai geogràfic amb la seva manifestació paisatgística. Així durant l’itinerari
es promou la comprensió dels conceptes que apareixen durant la sortida.
Pel que fa als alumnes, aquestes activitats els possibiliten un nou coneixement. Una nova
forma de veure el paisatge i més concretament permet un apropament a les problemàtiques
ambientals del nostre territori. Aquesta metodologia diferent i activa els dóna la possibilitat
d’aprendre nous coneixements, però sobretot intenta despertar els sentits dels estudiants pel
que fa a la pertinença a un territori i a la protecció d’aquest.
Per això els itineraris suposen una gran eina per al descobriment, comprensió i relació dels
elements físics i socials que conformen els paisatges que ens envolten. Mitjançant aquest
recurs es tracten els continguts conceptuals, actitudinals i procedimentals de tal manera que
un cop finalitzada la tasca es pot arribar a un aprenentatge significatiu. Amb tot això,
podríem dir que els itineraris són un gran recurs que faciliten als discents la comprensió dels
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fets geogràfics que els envolten. D’aquesta manera, la geografia es torna més atractiva i
gràcies a ella els alumnes descobreixen la realitat més pròxima.
Personalment, aquest treball m’ha suposat conèixer encara més el meu lloc de residència, i
he après a cercar i confeccionar diferents recursos didàctics que fan referència a les
característiques físiques i socials de s’Estanyol. Quan observo el paisatge, no deixo de
pensar quins continguts hi apareixen i amb quines activitats es podrien ensenyar a uns
discents.
Ja per acabar, volia recordar la frase que tant hem sentit durant la nostra carrera. “La
geografia es fa amb els peus”. I res més enfora de la realitat, ja que com jo més he après
durant aquests anys ha estat amb la visita in-situ del territori i és per aquest motiu que he
dedicat aquestes pàgines a parlar dels itineraris didàctics com el recurs per excel·lència per
ensenyar geografia.
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9. Annex
S’Estanyol i s’Estalella: un itinerari per a la interpretació del paisatge

Quadern de l’alumne
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ITINERARI DIDÀCTIC
Objectius de l’itinerari:
Reconèixer la zona d’estudi i identificar els diferents elements naturals que la configuren.
Distingir les modificacions i adaptacions que les persones causem sobre els paisatges.
Adquirir una sensibilització i respecte per la conservació i protecció de la natura.

Les activitats:
El nivell més adequat per desenvolupar correctament l’itinerari és el Batxillerat, tot i que amb
algunes adaptacions podria adreçar-se a altres nivells.
Les activitats proposades s’han de realitzar en tres moments diferents:
-

Abans de la sortida on no és necessària l’observació directa.
Les que fareu durant l’itinerari, que necessiten l’observació directa
Les de després de la sortida, que són aquelles on necessàriament s’ha de conèixer
el lloc visitat.

Els horaris:
Com que l’horari normal del batxillerat és de les vuit del matí a les tres, l’itinerari està pensat
per començar a la primera aturada a les nou del matí i acabar a la darrera a les dues.

Material necessari:
Gorra i protecció solar
Berenar i aigua
Llapis, goma i colors
Brúixola (una per grup)
Càmera fotogràfica (una per grup)
Quadern de l’alumne

Recomanacions:
Seguir en tot moment les indicacions dels professors i estar atents a les explicacions.
Respectar al màxim la natura i no deixar rastre del vostre pas (no tirar fems).
Circular sempre per camins marcats i no acostar-se als penya-segats.
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Simbologia

informació

contesta

treballa en grup

llegeix i consulta

fes una fotografia

Introducció:
Quan sortim d’excursió o simplement ens passegem, en moltes ocasions no veiem o sentim
tot el que ens ofereix el paisatge. Existeixen canvis que succeeixen de manera tan lenta, que
no els podem percebre i d’altres que són molt ràpids i bruscos. Es tracta d’observar amb
curiositat i amb ganes de conèixer.
La pròpia naturalesa és en moltes ocasions, la responsable dels canvis succeïts al paisatge,
però fa uns dos milions d’anys va aparèixer un nou responsable de les modificacions a la
terra: els humans. La nostra espècie ha causat canvis importants sobre el medi ambient que
la pròpia natura no ha pogut acceptar.
El paisatge és el recorregut marcat per una comunitat sobre un territori determinat al llarg del
temps i s’Estanyol de Migjorn n’és un bon exemple. Així, totes les coses que observem a
través del paisatge tenen una raó fisicogeogràfica o sociohistòrica. Arribar a conèixer i
interpretar el paisatge ens ajuda a créixer culturalment com a persones i actuar d’una forma
cívicament correcta.
Per tant, en aquesta activitat que aneu a començar, la natura actua com un llibre, on el més
important és conèixer els codis, els símbols, els elements i sobretot el significat. En aquest
cas, observar vol dir llegir. D’aquesta manera, aprendrem a llegir el paisatge per tal de poder
comprendre’l per arribar a estimar-lo i conservar-lo.

30

Es tracta d’esbrinar si els canvis que provoquem a la natura són positius o negatius per tal de
corregir les nostres actituds de cara al futur. Es per això que s’ha escollit s’Estanyol i
s’Estalella, un espai natural protegit, com a zona d’estudi per tal d’analitzar els diferents
processos que hi han tangut lloc i els seus problemes associats.
A partir d’aquest moment comença l’itinerari. És l’hora de conèixer s’Estanyol i aprendre amb
els seus paisatges. Per això, el primer que hem de fer és saber quina és la ubicació de la
zona d’estudi i conèixer un poc la seva història.

CERCA en un diccionari o enciclopèdia el significat dels mots següents:
Estanyol:

Migjorn:

COMENTAU perquè la zona d’estudi es diu S’estanyol de Migjorn.

La zona d’estudi pertany al municipi de Llucmajor, el terme municipal més gran de les Illes Balears amb una
2
extensió de 324.94 km . Des del punt de vista geogràfic es poden distingir tres zones ben diferenciades: una
muntanyosa formada pel massís de randa i la serralada de Galdent; una altra formada per finques agrícoles al
voltant del nucli urbà i, finalment una gran zona que s’estén des del nucli urbà fins a la costa anomenada sa Marina.
Però perquè es diu sa Marina? Durant eres geològiques passades, fa milions d’anys, sa Marina va ser una
plataforma submergida, en canvi ara és una gran extensió emergida, àrida i de sòls prims. La raó d’aquests canvis
foren les transgressions i regressions marines provocades per la baixada i pujada en diferents períodes del nivell de
la mar.
S’Estanyol i el seu entorn es troben ubicats en el litoral sud-est del municipi, fent frontera amb el municipi
campaner. Abraça les possessions des Llobets, Son Bieló, Son Reinés, Son Perdiu, sa Guitarreta, Son Fideu, Vernissa,
Son Avall, S’Estalella i el nucli urbà de s’Estanyol i les urbanitzacions de Son Reinés i Son Bieló.

LOCALITZA al mapa número les possessions que envolten s’Estanyol.
.
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Els mapes solen presentar una quadrícula quilomètrica amb l’expressió de les coordenades
de cada lloc. Aquestes permeten el càlcul de distàncies curtes i amb línia recta a partir
d’operacions matemàtiques senzilles. Quan calculem la distància entre els punts A (X=483,
Y=4400) i B (X=485, Y=4425) s`ha de tenir amb compte que la línia que els uneix (distància)
coincideix amb la hipotenusa del triangle que té per catets les diferències que hi ha entre les
coordenades d’un punt i de l’altre. Així, de forma analítica es poc calcular la distància com
l’arrel quadrada de la suma de les diferències que hi ha entre les coordenades elevades al
quadrat. Per exemple la distància entre A i B serà:
(483 − 485) + (4400 − 4425)

A partir del mapa topogràfic CALCULEU les coordenades UTM del vostre institut i del nucli
urbà de s’Estanyol. A continuació MESUREU la distància que hi ha entre les dues. Sou
capaços de calcular la distància recorreguda durant l’itinerari?

Coordenades UTM institut
Coordenades UTM S’Estanyol
Distància entre els dos punts
Distància total de l’itinerari

OBSERVA els diferents mapes i CONTESTA preguntes.

Quina zona presenta els valors més alts?
I quina els presenta més baixos?
Hi plou molt a s’Estanyol?
Sabries explicar perquè?

L’Embat a Mallorca
La localització, les dimensions i el relleu de l’illa, conformen l’escenari ideal perquè es formin
unes brises diürnes anomenades embat i unes nocturnes anomenades terral. Aquest vent es
causat per una diferència de temperatures entre l’interior que està a major temperatura i la
costa. Així es forma un corrent d’aire que es desplaça de les zones amb altes temperatures i
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pressió atmosfèrica cap a la de baixes anomenat embat. A les nits, s’inverteixen les
temperatures, ja que a l’interior de l’illa es registren les temperatures més baixes i les
masses d’aire es desplacen des de l’interior cap a la costa.

Segons el que has llegit, CONTESTA les preguntes.
Que és l’embat? I el terral?

En el cas de s’Estanyol, quina creus que és la direcció dominant de l’embat? I del terral?

OBSERVEU entre tots les fotografies aèries dels diferents anys i feu una relació dels canvis
observables causats per les persones.
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Entre el vostre grup, ANOTEU els canvis antròpics que es poden observar a les diferents
imatges.

A partir d’aquest moment ja sabeu quina serà la nostra àrea d’estudi durant l’itinerari. Així ja
es hora d’agafar l’autocar i partir cap a s’Estanyol. Les activitats proposades d’ara endavant,
s’han de realitzar in situ a cada una de les aturades. No oblideu el material necessari per a
realitzar l’itinerari. Recordeu fer fotografies a cada una de les aturades i per cada un dels
conceptes.

Aturada 1: la plaça dels pescadors
Algunes restes arqueològiques i fonts històriques posen de manifest que aquesta àrea fos poblada ja des de la
primera etapa de colonització permanent a l’illa, període conegut com Pretalaiotic. Però que la construcció de la
torre fou un factor determinant per a la instal·lació de famílies a la zona, que continuà més o manco habitat fins
a l’actualitat. A mitjans del segle XIX es va obrir el camí que unia la vila amb la costa i va permetre que en el
litoral de les finques de Son Fideu i Son Reinés sorgís el nucli de s’Estanyol com a zona d’estiueig per a les classes
altes llucmajoreres. Al mateix temps, famílies de pescadors i contrabandistes s’instal·laren a un petit poblat de
Sa Punta Prima, que a les primeres dècades del segle XX se’n anaren cap al nucli actual, degut a la instal·lació i
millora dels serveis urbans: millores en la carretera, construcció d’un aljub municipal i l’Escola Nacional Mixta de
s’Estanyol. A partir dels anys 60, amb l’arribada del turisme a les Balears, s’Estanyol va sofrir un canvi
socioeconòmic i de model productiu que va modificar entre d’altres, les tipologies arquitectòniques i els tipus i
materials de les embarcacions. Al 1967 es comença la urbanització de Son Reinés i al 1973 la de Son Bieló. Al
1967 es construí un petit moll que quedà ràpidament petit i es construí un Club Nàutic amb quasi 300
amarraments (1972-75).
El 25 de juliol de 1969, diada de Sant Jaume, es descobrí el monument als pescadors, situat a la plaça. Aquest
volia rendir homenatge i testimoni de gratitud als pescadors i a les seves famílies ja que ells foren els vertaders
fundadors de s’Estanyol.

Recorda que has de fer fotografies a cada una de les aturades. A la plaça, al seu
monument, les diferents tipologies d’edificis i als diferents serveis urbans.

CONTESTA:
Que entenem per servei urbà?

Podries enumerar quins hi ha a s’Estanyol? Si no ho saps demana als veïns.
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Podries identificar si fa falta algun tipus de servei urbà? Si no ho saps demana als veïns.

ENCETAU un debat sobre la conveniència o no de dotar a les urbanitzacions dels serveis
que necessiten i els possibles problemes que se’n deriven. Per grups ESCRIVIU unes
conclusions.

Aturada 2: la petita zona humida

Les basses temporals són depressions molt poc profundes i de dimensions reduïdes,
disposades sobre algun tipus de terreny impermeable, que no tenen cap aportació
permanent d’aigua i no desguassen cap a la mar; s’omplen amb les pluges i es buiden més
o menys tard en funció de les precipitacions, del vent i de la temperatura. A la zona d’estudi
se’n pot veure una. S’anomena es Bassal i es forma a la desembocadura del torrent de
Garonda.
Són petits ecosistemes temporals d’aigua dolça, en un medi molt àrid, que presenten unes
comunitats vegetals i animals adaptades en aquest tipus d’ambients. Tenen un gran valor
biològic i ecològic a causa de la variabilitat i les característiques concretes amb què la flora i
la fauna que hi són presents han anat desenvolupant les diverses estratègies per
sobreviure-hi.

Sabries EXPLICAR com es forma una bassa temporal?

Quines característiques ha de tenir el terreny?

I els organismes que hi viuen?

Captureu imatges dels diferents animals i vegetals característics d’una bassa.
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Aturada 3: el sistema dunar
A les Illes Balears hi ha litorals rocallosos on hi predominen els processos d’erosió (destrucció) i litorals
sedimentaris o arenosos on hi predominen els processos d’acumulació. Les platges de les nostres illes estan
composades principalment per restes orgànics (copinyes, pues d’eriçó, coralls, closques...) anomenats bioclasts.
Al litoral Balear hi ha una espècie vegetal marina que té un paper molt important en el desenvolupament de
l’equilibri de les platges. Es tracta de la “Posidònia Oceànica”, coneguda com alga. Els boscos que forma aquesta
espècie són l’hàbitat de tots els organismes que, en morir, formen part del sediment de les platges.
Les fulles i les restes d’arrels de la posidònia i els materials orgànics s’acumulen al litoral per l’acció de l’onatge.
Aquesta acumulació esmorteeix l’impacta de les ones i evita l’erosió de la platja. Posteriorment, el vent va
transportant el material terra endins formant els sistemes dunars. Les dunes s’inicien quan l’arena transportada
troba obstacles i es va acumulant. La vegetació comença a arrelar sobre les dunes, n’atura el seu moviment i
permet que aquestes segueixin creixent. A primera línia dunar trobem plantes que necessiten adaptacions
especials per poder viure: sistemes d’arrels molt desenvolupats, capacitat per viure a un ambient salobrós i
adaptació al dèficit hídric. Als espais dunars més interiors, que es troben més resguardats del vent i la sal,
creixen boscos o garrigues d’arbres i arbusts.
A les dunes amb molta vegetació i ben fixades, per l’acció de les arrels i altres processos, es va convertint
l’arena en una roca cohesionada, tècnicament coneguda com eolianita i que comunament es coneix amb el
nom de marès. Aquest procés s’anomena litificació.

Heu de tenir imatges dels diferents tipus de litoral, de la posidònia oceànica, dels bioclasts,
de les dunes, dels diferents tipus de vegetació dunar i del procés de litificació.

DISCUTIU en grup si es convenient o no retirar l’alga de les platges durant la temporada
turística. Penseu si és més important tenir la platja neta per als visitants o per altra banda,
conservar la dinàmica natural del sistema dunar. Finalment heu d’extreure unes conclusions
entre tota la classe.
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Aturada 4: el poblat de pescadors.
Els antics oficis de s’Estanyol
Dues matèries usades quotidianament a totes les cases eren el carbó i la llenya. El carbó a Mallorca s’extreia a mines
com les de Lloseta o Alaró, o a cel obert com a Sineu... però també era elaborat pels carboners a les sitges. Passejant
per les possessions d’aquest indret es poden observar restes d’antigues sitges. Es reconeixen perquè són cercles fets
amb pedres grosses als seus voltants i replets de pedres mes petites al seu interior. La llenya que cremaven era
d’ullastre i de mata.
A més dels carboners, també hi havia els que tallaven la llenyaters, que tallaven llenya de pi i ullastre per dur a
vendre i els feixiners, que es cuidaven de fer feixines amb llenya més prima. Les branques de pi tenien un altre
aprofitament, per fer enramades per evitar el sol de l’estiu.
Un altre producte típic i molt usat antigament era la calç, que s’usava com a desinfectant, per emblanquinar i per a
la construcció. Per aquest motiu hi havia molts de forns i persones a la seva elaboració. Aquests eren els calciners i
feien la calç a dins els forns que són presents a s’Estalella, Són Bieló i es Llobets.
Un altre ofici era el de trencador, que eren les persones que extreien el marès de les praderes, material usat per a la
construcció d’edificis.
Els pescadors són considerats els primers pobladors sedentaris de s’Estanyol, ja que formaren el primer nucli de
construccions a la punta de Can Jaqueta. Actualment encara queden aquestes construccions amb diferents escars i
l’embarcador.
Per les peculiaritats del lloc, també hi va haver carrabiners i contrabandistes que feien vida per aquí. Els carrabiners
eren els que controlaven les mercaderies que es passaven sense control i els contrabandistes eren els que es
trobaven a l’altre part de la llei.
Una altra activitat que es practicava per la zona era la recollida d’alga. Aquesta es posava sobre les eres i així
s’evitava la proliferació d’herbes, petits animalons i a la vegada es mantenia l’era humida durant tot l’any.
Finalment farem referència als roters, que eren els encarregats de cuidar i conrar les garrigues. La rota era un tros
de terra que els roters llogaven on s’hi construïen una barraca on hi vivien.

EMPLENA la taula següent:
Ofici

Matèria primera que es treballa

Captura totes les imatges que puguis que facin referència als oficis que es feien per la zona.
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El lloc on ens trobem ara mateix es troba protegit per diferents figures de protecció:
Lloc d’interès etnològic: declarat Bé d’Interès Cultural del poblat de pescadors
Declarat ANEI (àrea natural d’especial interès) per la LEN (llei d’espais naturals)
Per part de la Xarxa Natura 2000 fou declarat ZEPA (zona especial de protecció d’aus) i LIC
(lloc d’interès comunitari).

Entre el vostre grup de treball CONTESTEU les següents preguntes
Què enteneu per espai natural?

S’han de protegir tots els espais naturals o només alguns?

Quin tipus de protecció l’hi atorgaríeu a la zona d’estudi?

Aturada 5: les vistes panoràmiques.

El nostre arxipèlag es va originar durant l’orogènia alpina a partir de plegaments dels materials dipositats i
sedimentats durant l’era secundària en el mar de Tethys. Les Illes (esceptuant Menorca, són la prolongació de
la Serralada Bètica a través d’una alineació muntanyosa submarina.
Mallorca té tres unitats de relleu fonamentals:
o
o
o

La Serra de Tramuntana on s’hi localitzen les majors altures de les Illes.
Les Serres de Llevant que és un conjunt de serrats i turons d’altitud modesta
El pla central molt heterogeni amb tres zones diferenciades: raiguer, depressió central i migjorn

LOCALITZA al següent mapa les unitats de relleu fonamentals i les tres zones diferenciades
del pla. OBSERVA els relleus que tens als teus voltants i localitza’ls al mapa
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No oblideu prendre una fotografia de cada un dels relleus o unitats de relleu que identifiqueu
al mapa.

El modelat litoral
En conjunt a les Balears tenim 1.341 km lineals de costa. Els principals tipus de litoral són
els següents:
o

o

o

o

Penya-segat de marina: és una costa rocallosa amb espadats d’alçàries mitjanes i
acumulació submarina d’enderrocs a per del penya-segat. Van associats àrees amb
litologies carbonatades.
Costa marina amb graó: és una costa baixa rocallosa amb gran desenvolupament de
les morfologies càrstiques litorals, especialment quan estan associats a dipòsits
recents com eolianites i platges.
Penya-segats estructurals: grans espadats verticals, irregulars segons l’estructura
geològica de la zona. Als seus pendents hi ha acumulació de dipòsits al·luvials i
col·luvials.
Costa baixa arenosa: platges arenoses ben desenvolupades, amb formació de
cordons dunars per l’acció del vent, que amb molta freqüència tanquen zones
d’albufera i aiguamoll.

A partir de la informació sobre el modelat litoral, PINTA els diferents tipus de costa que
OBSERVES al següent mapa. Recorda que has de fer la llegenda per tal que aquest es
pugui entendre.

Recordeu usar la vostra càmera per tenir una fotografia de cada tipus de costa que trobem
durant l’itinerari.
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A més dels tipus de costa, des d’aquest punt també es poden veure les diferents
urbanitzacions de la costa. DISCUTIU entre tots si la costa s’ha d’urbanitzar o si per el
contrari s’ha de protegir de la urbanització. Quin tipus de protecció hi ha envers la
urbanització de les costes? Coneixeu el terme de Balearització? Poseu un exemple.

Aturada 6: la cova de Sa Torre
El modelat càrstic de les Illes Balears.
Les nostres illes estan majoritàriament constituïdes per roques calcàries. Per aquest motiu molts dels seus
paisatges mostren els efectes d’un tipus característic d’erosió. Aquesta és l’erosió càrstica, que produeix la
formació de coves a l’interior de la roca (endocarst) i modela les roques amb formes peculiars a l’exterior
(exocarst).
A Mallorca es poden distingir tres regions càrstiques:
o
o
o

La Serra de Tramuntana que mostra un gran desenvolupament del carst sobre calcàries i dolomies
plegades. Hi destaquen els grans camps de lapiaz, depressions càrstiques, cavitats, avencs i pous.
Les Serres de Llevant, presenten igualment modelat càrstic però les formes són menys abundoses que
a la Serra d Tramuntana.
Les Marines meridionals i de Llevant, que manifesten una important carstificació. Si troben formes
externes com barrancs i morfologies amb acció fluvial, i gran nombre de coves amb un notable
desenvolupament horitzontal.

COMENTEU entre tots els tipus de formes càrstiques que trobem a les illes i
IDENTIFIQUEU si són formes exocàrstiques o endocàrstiques.

La geomorfologia litoral té com a objecte descriure les formes del relleu en aquest espai i
explicar els processos que les generen. El temps és un factor clau en la interpretació i
explicació del relleu i de la seva evolució. La posició i configuració d’un litoral és el resultat
de la combinació de tres factors independents: els processos geològics esdevinguts en el
passat i els actuals, el nivell relatiu de la mar i la relació local entre l’erosió i l’acumulació, i
un tercer factor que resulta de diversos processos actius, subaeris i marins, engegats per
agents de naturalesa mecànica, química i biològica.
Moltes de les cavitats de s’Estalella, per no dir la majoria, no tenen una gènesi d’origen
càrstic i són originades per l’erosió marina, emperò algunes d’elles que s’han originat en
períodes interglacials i han tingut temps per estar enfora de la mar en períodes glacials
quant la línia de costa estava més baixa, poden presentar fenòmens relacionats amb el carst

Heu de fotografiar la cova, tant per dins com per fora i IDENTIFICAR (si n’hi ha) les diferents
formes càrstiques que hi trobeu.
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Fes un CROQUIS de la cova i intenta identificar els diferents nivells on ha arribat la mar.

La Torre de defensa
Fou aixecada al segle XVI, quan Mallorca estava sota el perill de les constants incursions
musulmanes. Com a llocs de guaita i defensa també s’aixecaren les de Cala Pi, de Sa
Ràpita, del Cap Blanc i la del castell de Cabrera, que s’avisaven i feien senyes de foc durant
la nit i de fum durant el dia, quan els vigies o torrers veien vaixells enemics.
Abans de les torres, per defensar la costa hi havia “guardes” que construïen barraques a
certs indrets de la costa, que no eren visibles ni localitzables des de la mar. Els vigilants
eren coneguts amb el nom de talaiers que feien guaita durant el dia i escolta durant la nit.
Les senyes eren de foc i fum i també amb el corn, així les possessions dels voltants
quedaven avisades dels perills.

Com es feien les senyes o avisaven els “guardes”? Sobre el següent mapa UNEIX amb
fletxes els nombres correlativament i EXPLICA i ESCRIU com es feien les senyals els
guardes.
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Aturada 7: el club nàutic

Fes una fotografia a cada tipus d’embarcació que trobis al club nàutic, així com a les
instal·lacions que s’hi poden trobar.

Visiteu el club nàutic i ESCRIVIU el tipus, nom i matricula de diferents embarcacions.
TIPUS

NOM

MATRÍCULA

Quina matrícula tenen les barques de pescadors professionals? Quantes n’hi ha?

DEMANEU als usuaris del club les definicions dels següents mots:
Proa:
Popa:
Babord:
Estribord:

Heu d’ ESBRINAR que és el viver d’en Roca i per a que s’usava. Finalment l’heu de
DIBUIXAR.

Entre tots, formuleu hipòtesis sobre la terciarització de l’economia Balear i en particular la
de S’Estanyol de Migjorn, tenint en compte que aquest lloc no és un destí turístic.
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