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RESUM: 

 

Aquest treball tracta sobre la importància de les rondaies mallorquines en el món educatiu. 

Hi ha dues parts: la primera, inclou una investigació de fonts bibliogràfiques sobre la 

importància de les rondaies i el significat d'aquestes. Pel que fa a la segona, tracta d'un 

itinerari d'activitats sobre les rondaies mallorquines relacionades amb la geografia, per a què 

tenguin un coneixement més ampli sobre aquest tema i de manera simultània, treballar 

aspectes emocionals, ja que està destinat per a les escoles que tenen alumnes amb problemes 

socioeconòmics. 

 

Aquest treball es centra en els alumnes de primer cicle, encara que es podria fer un projecte 

per a tota l'escola. 

 

Paraules clau: rondaies mallorquines, educació primària, valors, literatura popular i literatura 

oral. 

 

ABSTRACT: 

 

This Final Degree Project consists on the importance of majorcan stories arround the 

educative world. 

There are two parts: The first one, includes a bibliographical research about the importance of 

the majorcan stories and his meaning. The second one, consist on an itinerary of activities 

about stories related to geography, in order that students have a more wide knowledge about 

the topic and in the same way working emotional aspects, as it designed to the schools which 

have pupils with socioeconomic problems. 

This Project centres on the first cycle students, although it could do a Project for the whole 

school. 

 

Key words: majorcan stories, primary education, values, popular literature and oral literature. 
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Introducció: 

 

Aquest treball tracta sobre una introducció més amplia de la geografia mitjançant les rondaies 

mallorquines. Hi ha escoles que quasi no tracten les rondaies, sigui per la manca de recursos o 

de temps. Per tant, el que es pretèn, és donar un recolçament per a que es pugui veure una part 

del currículum, que és la geografia natural, i així, aprofitar i veure les rondaies, ja que són part 

de la nostra història i cultura mallorquina. 

 

Aquest itinenari d’activitats d’ajuda, estaria destinat al primer cicle de primària. D’altra 

banda, dir que està enfocat a escoles que consten d’alumnes amb problemes socioeconòmics, i 

per tant, són activitats també de caire emocional, perquè aquestes escoles donen molta 

importància a altres aspectes que no són tant aptitudinals, sinó actitudinals. 

 

També cal dir, que la societat en la qual vivim ara mateix, ha desenvolupat un canvi enorme 

pel que fa a la tecnologia i per tant, fa que es deixi molts aspectes al marge, com és el cas dels 

llibres, la qual cosa no és a causa de les escoles sinó de la societat que ens envolta. 

 

Per acabar, mencionar que treballar amb les rondaies mallorquines enriqueix molts aspectes 

com la nostra cultura, termes i vocabularis nous per als nins, continguts sobre l’educació 

emocional, valors i, en especial, fa que els nins aprenguin més i de manera més lúdica. 
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2. Objectius 

 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

 

-Animar als nins a llegir més. 

 

-Promoure els hàbits lectors. 

 

-Fomentar l’estima a les rondaies mallorquines. 

 

-Treballar de manera positiva, tant a nivell individual com col·lectiu. 

 

-Inculcar valors a tots els alumnes a través d’aquest tema. 

 

-Aprendre més sobre la cultura mallorquina. 

 

-Tenir una noció bàsica sobre la procedència de les rondaies mallorquines. 

 

-Fer activitats lúdiques per i per als alumnes. 
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3. Metodologia: 

 

Per començar dir que aquest estudi està plantejat en dues parts destacades, la primera, seria 

una petita contextualització i introducció sobre qui, on i quan es varen desenvolupar les 

rondaies. D’altra banda, la segona part és un petit itinerari o guia per als mestres d’escoles per 

a què no deixin de banda aquest tema tan essencial per a la nostra cultura. 

Cal dir que aquestes dues parts, en realitat, formen una, perquè gràcies a l’estudi de les 

rondaies es poden fer activitats més elaborades. 

 

Seguidament dir que, la metodologia utilitzada és molt variada, ja que hi ha una part destinada 

al marc teòric, però d’altra banda, s’ha de tenir un ventall molt ampli de possibilitats que fan 

que sigui més objectiva i contextualitzada, ja que aquest estudi va destinat a un sector escolar 

amb més desavantatges socioeconòmiques.  

 

Per tant la metodologia d’aquest treball, respecte a la part teòrica, inclou molta informació i es 

basa en el llibre Les rondaies mallorquines d’en Vicenç Jasso Garau i Catalina Torrens 

Vallori. Fan un treball exhaustiu de tota la història de les rondaies, com ha sobreviscut durant 

moltíssim de temps, i ha passat de generació en generació. D’altra banda inclou la segona part 

què és una proposta didàctica per reforçar aquest tema. 

 

Tot aquest estudi està destinat a fer-se de manera transversal, perquè les rondaies tracten 

moltíssims temes, encara que aquí es centrin en la part geogràfica i en l’educació emocional. 

 

També, mencionar que aquest treball vol aconseguir demostrar que és un aspecte totalment 

positiu treballar les rondaies dins les aules, ja que enriqueix a l’alumne respecte a tots els 

continguts del currículum que s’han de donar, i fa que interioritzin molts aspectes culturals 

mallorquins. Tot això és perquè normalment els avantpassats mallorquins (padrins, repadrins, 

etc.) han estat els que han contat de manera oral moltes rondaies, per consegüent, com és un 

itinerari per a escoles que tenen un nivell socioeconòmic relativament baix, i això repercuteix 

que hi hagi, de vegades, un nivell elevat d’immigració, és dins de les escoles on s’ha de 

treballar aquest tema, ja que ells, pels motius que sigui, no tènen altra manera de conèixer més 

sobre les rondaies.  

 



8 

 

Per finalitzar dir que aquest estudi respecta la normativa vigent, i està enfocat des del punt 

curricular corresponent. 

 

4. Estructura i desenvolupament dels continguts: 

 

4.1. Contextualització de les rondaies mallorquines: 

 

Conceptes bàsics respecte a les rondaies mallorquines: 

 

Hi ha diferents conceptes bàsics que fan que es desenvolupin les rondaies mallorquines durant 

el pas del temps. Per això, és important tenir una noció bàsica i una petita idea per poder 

contextualitzar les rondaies. 

 

Per començar, un concepte que fa que siguin tan especials les rondaies és la literatura oral. La 

literatura oral és molt important, ja què en moltes cultures, pobles, etc. ha estat indispensable 

per deixar constància de moltes vivències i molts successos que han marcat des d’aspectes 

generals com la nostra era, o, el nostre món, com aspectes més particulars com és el cas de les 

cultures. La literatura oral, pot estar transcrita i també ser comunicada o només es transmet 

via oral. Consta de diferents aspectes, ja siguin mites, poemes, refranys, etc. i és un fet que 

perdura de generació en generació. 

 

D’altra banda, dir que la literatura oral en la seva essència es pot relatar o narrar de diferents 

maneres, depenent qui sigui el locutor, però la base, el tema fonamental i important sempre és 

el mateix. 

 

Dins la literatura oral es pot trobar la literatura popular, de fet, van molt unides. La literatura 

popular, segons Jan Vansina (1966: 156, 165-171) la divideix en cinc categories diferents: 

poesia, llistes, relats, fórmules i comentaris. I aquestes mateixes categories també estan 

dividides en històrics, estètics, didàctics i personals. Per acabar, també es divideix en diferents 

subtemes que són: locals, familiars, universals, esotèrics, relats personals i mites etiològics. 

Cal dir, que hi ha moltíssims autors que han tractat molt aquests temes com ara Wilhelm 

Wundt o Wladimir Propp (entre d’altres). 
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Seguidament ha de quedar clar i, per això la importància dels conceptes, que dins de la 

literatura popular, hi ha dues distincions essencials que són el mite i el conte, Hi ha moltes 

definicions segons diferents autors, però bàsicament la diferència és que el mite consta 

d’aspectes més fantasiosos i imaginaris, i el conte, sol estar inspirat en fets reals o situacions. 

 

Importància dels contes i rondaies en l’educació: 

 

Els contes i rondaies són elements bàsics per l’educació. Tots els temes que engloben són 

educatius, per tant, positius per l’ensenyança i aprenentatge, i sempre són de profit a tots els 

nivells educatius. 

 

La manera en què es tracta els contes està inclòs tant en l’educació informal (aspectes 

educatius que no van dins del sistema educatiu oficial) com per exemple, sortides a 

biblioteques municipals, i  també, en l’educació formal com ara l’iniciació a la lectura dins les 

aules. 

 

Cal destacar que aquesta transmissió cultural a través dels contes i rondaies, incideix 

moltíssim en l’educació, ja que tracta temes com la roba, agricultura i ramaderia, geografia 

pròpia, costums…, i fa que els nins i nines tenguin un coneixement i una idea de com vivien 

els avantpassats, per tant, es pot aprofitar per fer una àmplia comparació amb el món actual. 

Així doncs, es parteix d’un moment inicial fins a un moment actual per tal de què els nins es 

puguin donar conta de el poc o massa que s’ha evolucionat durant el temps.  

 

Hi ha una puntualització evident i essencial a l’època que vivim com són les noves 

tecnologies. Se sap que no passen desapercebudes per quasi tot el nostre entorn, ja sigui en 

major o menor èmfasis, com és el cas també dels contes i rondaies, ja que hi ha una nova eina 

de transmissió d’aquestes, com són els materials audiovisuals. En aquest moment, els nins ja 

són natius tecnològics (al manco, en el món occidental, concretament aquí a Mallorca, degut a 

que feim referència a la nostra cultura) per tant l’educació, què està en constant canvi, ha 

d’estar sempre a l’altura dels nous avanços, és per això que ha ficat aquesta nova eina de feina 

i per tant, la transmissió de les rondaies, sense perdre la seva essència, no es pot quedar 

endarrerida i s’ha adaptat de qualque manera a aquest moment actual que hi ha dins les aules. 

Per tant, és per aquest motiu, que no es pot deixar de banda dins l’educació, ni aquest mode 

de transmetre la nostra cultura, ni el que és transmet, que són les rondaies, ja que és el 
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nostrepatrimoni. Patrimoni que no té un sol amo, sinó que és de tots i que fa que els nins 

puguin aprendre d’on és el seu origen i les seves arrels. 

 

Per acabar, destacar un paràgraf del llibre, Les rondaies mallorquines, identitat i etnografia de 

l’autor Vicenç Jasso Garau i Catalina Torrens Vallori el qual fa referència a la idea bàsica de 

tots els paràgrafs anteriors, què és tenir un coneixement de la nostra cultura sense deixar de 

banda les idees globals i generals d’altres aspectes i temaris. 

 

Característiques que engloben les rondaies: 

 

Les rondaies tenen unes funcions totalment positives per l’educació actual i passada.  

Abans no sols els nins volien aprendre i escoltar rondaies, sinó que també els adults anaven a 

llocs on, de manera oral, escoltavan contar diferents tipus de rondaies. Aquest fet ha estat el 

que ha donat que encara sobreviuen les rondaies de generació en generació. També aquest fet, 

què es donava tant a la literatura oral com popular, feia que la gent tengués una idea més 

amplia dels detalls de la seva cultura, és a dir, abans era més difícil anar d’un lloc a l’altre, per 

tant, amb les rondaies, podien identificar més diferents pobles i llocs de Mallorca, ja sigui per 

aspectes com la roba, zona geogràfica, etc. 

Cal dir que com nombrosos autors mencionen, entre ells, Gabriel Janer Manila, l’essència de 

les rondaies és que, fusiona la realitat del món amb la fantasia, i és per això que és una manera 

lúdica de treballar nombrosos temes dins les aules a través de les rondaies. 

 

 

 

4.2. Mossèn Antoni Maria Alcover: 

 

Biografia de Mossèn Antoni Maria Alcover 

(recopilador de les rondaies mallorquines): 

 

Va néixer a Manacor l’any 1862 i va morir l’any 

1932 a Palma. Procedia d’una família de pagesos. 

Va desenvolupar diversos oficis com professor, 

lingüista, escriptor, gran narrador oral, entre 
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d’altres. Amb l’edat de 15 anys, va ingressar en el seminari, i és per aquest motiu que va 

obtenir llocs molt alts dins el món eclesiàstic. Aquest món al llarg de la seva vida va fer que 

tengues una lluita interna i externa, perquè hi havia una clara divisió entre els eclesiàstics més 

liberals i els que eren més conservadors.  

 

Cal dir que el seu caràcter era un poc difícil però sempre, malgrat l’època que el va tocar 

viure, va intentar ser fidel als seus sentiments i als seus ideals, sense deixar-se manipular per 

ningú. És per això, que cal destacar una de les amistats més fidels, la qual va ser de Marià 

Aguiló. Tots dos es varen comprometre amb la llengua. 

  

Primer, es va ficar en el món literari a través del castellà, però més endavant, per tal de poder 

donar a conèixer la cultura mallorquina, va escriure en català. També, va començar escriure 

un diccionari català-balear-valencià, en el que destaca la col·laboració de Francesc de Borja 

Moll i d’altra banda, va escriure unes 400 rondaies amb el títol de Rondaies mallorquines 

d’en Jordi des Racó.  

 

L’any 1882 va ser quan es va fer lingüista i començar a fer un treball que es deia: Mostra de 

diccionari Mallorquí: anar, dur i fer, el qual recopilava moltes frases de Mallorca i també, va 

guanyar un premi.  

 

Destacar el viatge que va fer a Alemanya i altres països per tal de poder fer un estudi més 

exhaustiu i així, conèixer la llengua.  

 

Per acabar, va tenir una ruptura amb la Secció Filològica i amb l’Institut i això va fer que 

l’ignoressin i el deixessin tot sol, encara que ell no es va rendir i va continuar endavant.  

 

 Recollida dels contes populars al llarg de la seva vida: 

 

Per motius polítics, hi havia una gran censura per promoure altres llengües que no fossin el 

castellà, per tant, va anar molt alerta amb la recollida de les rondaies.  

 

Ell, no només volia transcriure les rondaies que li varen agradar, ja que les rodaies que no li 

varen agradar no les va transcriure, sinó que també volia donar tots els detalls de cada part, 

respectar el dialecte dels diferents pobles, etc. 
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També el que pretenia en Mossen Alcover era que els lectors de les rondaies tenguessin una 

idea general sobre la cultura de Mallorca i, volia que aquestes rondaies s’expandissin per 

altres ciutats i països.  

 

Per finalitzar, dir que va fer una feina molt exhaustiva perquè era un apassionat sobre el tema 

i sobre la seva cultura, per això, d’alguna manera, volia reflectir-ho aprofitant les rondaies. 

 

Mencionar que no només va participar a fer les rondaies Mossèn Alcover sinó que també va 

participar l’Arxiduc Lluís Salvador.  

 

 

4.3. Les rondaies respecte a la geografia 

mallorquina: 

 

 Parts de la recollida de rondaies que tenen a 

veure amb la geografia: 

 

Un tema que destaca molt en aquesta recollida de 

rondaies és la geografia mallorquina. És per això que 

s’ha hagut de classificar en molt subapartats per tal de 

mencionar-los. 

 

Un tema molt important és l’habitatge, és on la gent de les rondaies viu, els protagonistes o 

simples personatges secundaris, on fa que doni un sentit més realista al conte. Hi ha diversos 

tipus, com per exemple els castells, coves o cases dels pobles o de les ciutats.  

 

Tots els tipus d’habitatge que hi ha en les rondaies són crucials pel desenvolupament del 

conte, i de vegades són els llocs els que fan que tenguin sentit la rondaia. Un exemple seria les 

possessions, com altres cases de camp, què són els llocs rurals característics de la cultura 

mallorquina. Hi ha diferents tipus de cases com, les cases fora de vila que estan situades en el 

camp i són més petites, també hi ha les cases dels amos que són mansions enormes, o fins i 

tot, xerren de les ermites que, segons les rondaies, els que habitaven les ermites tenien poder 

sobre alguns animals. 
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Cal dir que, depenent del tipus d’habitatge, es podia saber el nivell socioeconòmic del 

personatge que hi habitava. Un clar exemple era que si hi havia un jardí en el seu habitatge 

significava que els habitants tenien un alt poder adquisitiu. 

 

Un altre tema que seria rellevant dins aquest apartat són els camins. Dins les rondaies, quan 

apareixen els camins, té una finalitat, per exemple, en algunes rondaies sempre hi ha el camí 

bo i el dolent, i els personatges o protagonista ho han de triar. També hi ha de vegades que 

tenen dificultats en el camí, i gran part dels contes es desenvolupen a partir de la importància 

d’aquest. 

 

 

 

Per finalitzar, dir que hi ha nombrosos indicadors a les rondaies que fan que tengui tot un 

sentit literari, però aquest treball està centrat a la geografia, per tant la resta no s’ha mencionat 

però existeix, com ara el mobiliari, vestits, etc. 

 

4.4. Els valors: 

 

 Significat dels valors: 

 

En aquest treball aquest contingut és molt important. Els valors han d’inculcar-se per tot el 

voltant de l’infant, i és per això que a l’escola, concretament dins l’aula és un aspecte 

indispensable per treballar. 

 

Per consegüent dir que els valors són els principis que fan que una persona es decanti per ser 

d’una manera o d’una altra. Els valors afavoreixen la plena realització dels nins com a 

persones.  

 

És per això que els valors tènen un significat abstracte, però segons la manera en la qual 

cadascú l’interioritzi, fa que tengui una repercussió en el comportament.  

 

Quan feim feina amb els contes, en aquest cas amb les rondaies, podem distingir tres tipus de 

valors (Sánchez 2011: 8-9): 
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 Valor de desenvolupament personal: Dins d’aquest apartat es poden diferenciar tres 

subapartats:  

 

-Social: Aquest apartat ajuda als nins a què tenguin una visió amplia sobre la vida, i per 

consegüent, a preparar-se amb idees que desenvocan a la seva vida quotidiana, com per 

exemple les normes socials. 

 

-Lingüístic: Dins d’aquest apartat, el nin adquireix un llenguatge més culte i pot introduir en 

el seu vocabulari noves paraules i reforçar, a la seva parla, l’estructura morfo-sintàctica. 

 

-Cognitiu-afectiu: Aquest afavoreix la imaginació de l’infant i incentiva l’estima a la lectura. 

 

 Valor didàctic: A través d’aquesta eina, es pot fer feina de manera globalitzada i 

treballar amb nombrosos aspectes com les imatges, sentiments, espais i temps, etc i 

així afavorir l’aprenentatge del nin d’una manera lúdica. 

 Valor cultural: Aquest punt seria el més important pel que fa a les rondaies, ja que 

bàsicament, mostra a través de la rondaia l’estil mallorquí dels nostres avantpassats. 

Per tant, hi ha una aproximació entre la cultura de cada societat i els nins a través 

d’aquest medi. 

 

Per tant, els mestres hem d’encaminar als infants per tal de què adquireixin i interioritzin una 

sèrie de valors positius per a ells mateixos, i és per això que s’aprofita el tema de les rondaies, 

ja que subliminalment es treballarà amb els valors. 
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4.5 Proposta didàctica: 

 

Dins aquest apartat és durà a terme la part més pràctica d’aquest treball, és a dir, fer feina dins 

les aules, utilitzant com a eina de treball les rondaies. 

 

Com aquest treball està destinat als nins més petits d’educació primària, s’escollirà una 

rondaia que tengui a veure amb la geografia mallorquina, i, mitjançant aquesta rondaia, es 

faran cinc activitats. 

 

Per fer una petita introducció a les rondaies, la primera activitat serà introductòria per a què 

els nins que no saben què són, o, que no han sentit parlar massa tenguin, al manco, una noció 

bàsica de les rondaies i de la persona que les va donar a conèixer, Mossèn Alcover. Com són 

activitats destinades per a primer i segon de primària, serà una introducció més breu. 

 

Les tres activitats posteriors, estaran destinades per treballar una rondaia escollida pel tutor/a i 

així, profunditzar més amb el tema. 

 

La darrera activitat serà una activitat més autònoma, encara que el mestre farà de guia. Cal 

dir, que és un tema que s’ha de deixar de banda, però que es pot veure perfectament durant tot 

el curs, ja que es pot treballar de manera transversal en totes les àrees. En aquest cas, es 

treballarà a l’àrea de Ciències naturals, Educació artística, Llengua catalana i Valors socials i 

cívics. 

 

Cal destacar, que s’ha de tenir en compte que al ser nins més petits, el temps en dedicar a 

l’explicació, escriptura i lectura, és major i per tant s’ha de dedicar més sessions. 

 

Per acabar, dir que totes les activitats han seguit el mateix ordre, què és el següent: 

 

-Explicació activitats: Narrar el desenvolupament de l’activitat. 

 

-Treball amb valors: Explicació dels valors que es treballen dins l’activitat per a què els nins 

siguin conscients. 

 

-Temporalització: Graella en la qual es pot veure el temps que es destina a cada activitat. 
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Activitat I: Introducció a les rondaies 

 

Duració: 3 sesions. 

 

Àrea: Llengua catalana i valors cívics i socials. 

 

Explicació activitat: Aquesta activitat es fa per a què els nins es familiaritizin amb les 

rondaies. Aprofitant que és un tema transversal, encara que ens centrem a l’àrea de Ciències 

Naturals, aquesta activitat es donarà lloc a l’àrea de Llengua catalana. 

 

En primer lloc, dividirem la classe en cinc grups, tenint en compte que és una classe amb ràtio 

de 25. Per tant, serà cinc nins i nines per cada grup. 

 

Una vegada distribuït els grups, el tutor/a escriurà les cinc preguntes següents: 

 

Què és una rondaia? 

Qui era Mossèn Alcover? 

De què tracten les rondaies? 

Quan fa que existeixen les rondaies? 

Per a què serveixen les rondaies? 

 

Quan el tutor/a ja ha escrit les preguntes, un portaveu dels grups llegirà una pregunta i ho 

comentaran a classe. Una vegada hi hagin respost les preguntes, en el seu quadern de llengua 

catalana escriuran la pregunta i contestaran el que saben, per tal de què el tutor/a pugui 

comprovar el coneixement previ dels nins. 

 

Quan hagin contestat les preguntes, el tutor, per sorteig els donarà una pregunta a cada grup i 

tendran que dur la pregunta contestada al dia següent amb l’ajuda de les famílies. 

 

A la sessió següent de català, es deixarà deu minuts, per tal de què entre ells puguin debatre la 

informació que hi han duit i així tenguin un consens per tal de contestar cadascú en el seu 

quadern la pregunta que hagi tocat al seu grup. Una vegada hagi finalitzat el temps, el 

portaveu haurà de sortir a la pissarra i dir la resposta del seu grup. 
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Una vegada dit en veu alta la resposta i s’hi hagi debatut, i en el cas que sigui pertinent, fer 

correccions pel tutor/a, s’escriurà cada resposta al quadern, per tal de contestar totes les 

preguntes.  

 

Per tant, cada grup i cada membre del grup, tendrà contestada les preguntes donades pel tutor, 

i encara que hi hagi un grup que hagi cercat només una pregunta, tots tendràn contestades les 

preguntes i tendran l’ocasió de debatre el tema. 

 

-Treball amb valors: Durant aquesta activitat, els nins posaran a prova la seva capacitat de 

comunicació amb la resta, ja que han de treballar de manera conjunta i s’han d’ajudar els uns 

als altres. Per tant, desenvoluparan el treball en equip i el companyonia, ja que segur que hi ha 

diferents nins i nines amb nivells diferents, per tant, pot ser ells mateixos no són conscients de 

la feina que fan amb els seus companys.  

 

La darrera sessió, està destinat a l’àrea de Valors cívics i socials, per tant els nins hauran 

d’escriure en una fulla entregada pel tutor/a que els ha agradat més de treballar amb els seus 

companys i el que menys els ha agradat i per què. Als ser infants més petits, amb una frase 

serà suficient. Una vegada hagin escrit ho hauran d’exposar i així poder debatre entre tots, 

sent el tutor/a el moderador del debat. 

 

-Temporalització: 

 

Sessions Duració Àrea 

Sessió 1: -Creació de grups de treball (10 m) 

 

-Preguntes de la pissarra (20 m) 

 

-Copiar en el seu quadern les preguntes (20m) 

Llengua catalana 

Sessió 2: -Contestació per grups (15 m) 

 

-Copiar resposta en el quadern (20 m) 

 

Llengua catalana 
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-Debatre el que han après (15m) 

Sessió 3: -Escriure el que més i menys els agrada de feina en equip (15 m) 

 

-Debat amb el grup (35 m) 

Valors cívics i socials 

 

Activitat II: La flor romanial 

 

-Duració: 1 Sessió 

 

-Àrea: Llengua catalana  

 

-Explicació activitat: En la següent activitat es donarà a cada nin una fulla amb la rondaia: La 

flor romanial. Amb l’ajuda del tutor/a, ja que hi ha un vocabulari que pot ser que no 

entenguin totes les paraules, llegirà cada nin en veu alta un fragment. A mesura que hi hagi 

dubtes el tutor/a els ajudarà. Una vegada s’hagi llegit, es comentarà la rondaia i hauran de dir 

el que han entès. Per acabar l’activitat, els nins llegiran una altra vegada la rondaia 

individualment. 

 

-Treball amb valors: En aquesta es pot recolzar les normes de la lectura, com el respecte als 

companys quan llegeixen o el poder de concentració que tenen individualment. És una manera 

per a què els nins puguin reforçar aquest tipus de valor com el respecte als companys o al 

tutor/a.  

 

-Temporalització: 

 

Sessions Duració Àreea 

Sessió 1: -Lectura en veu alta i comentari (30 m) 

 

-Lectura individual (10 m) 

 

-Comentaris sobre la rondaia (10 m) 

Llengua catalana 
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Activitat III: Power Point sobre les flors 

 

-Duració: 2 sessions 

 

-Àrea: Ciències Naturals 

 

-Explicació activitat: Aprofitant el tema principal de la rondaia, què és la flor romanial, el 

tutor/a farà un PP (PowerPoint) amb imatges de diferents flors de Mallorca, per tal que els 

nins puguin veure diferents flors del lloc on viuen. Com són molt petits, l’explicació serà un 

nivell molt elemental per a que tenguin coneixements bàsics. 

 

Les flors i herbes seran: Peonia, Gatova Vera, romaní,  fonoll i flor de l’ametller.  

 

El Power Point constarà de la següent informació: 

 

-Imatge de la flor 

-Nom de la flor 

-On es troba 

-Tenen qualque funció (exemple, medicinal) 

-Quan surt 

 

Una vegada que es fa cada flor o herba, han de copiar la pregunta i resposta, i fer un dibuix 

representatiu què correspon. Després, ells hauran de dur de ca seva, amb el mateix esquema, 

una flor o herba que ells vulguin, per tal de posar-ho en comú i que tots aprenguin.  

 

-Treball amb valors: Mentre es desenvolupa aquesta activitat, el tutor/a ha de comunicar als 

nins que tenguin respecte per la natura, i que comencin a autoconscienciar-se que la natura és 

de tots i som nosaltres els màxims responsables per a què millori l’estat general del medi 

ambient.  
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-Temporalització: 

 

Sessions Duració Àreea 

Sessió 

1: 

-Power Point flors, debat i copiar dades al quadern (50 m) Ciències 

Naturals 

Sessió 

2: 

-Continuar amb el Power Point i proposar que cerquin informació sobre una flor a ca seva 

(50 m) 

Ciències 

Naturals 

 

 

Activitat IV: Visita a l’hort o pati de l’escola 

 

-Duració: 1 sessió 

 

-Àrea: Coneixement del medi 

 

-Explicació activitat: Per tal que els nins es familiaritzin amb el medi que els envolta, la 

següent sessió es durà a terme en l’hort de l’escola, suposant que tenguin. Si no tenen, és pot 

sortir perfectament al pati i fer un treball d’observació conjunta dels tipus d’arbres o flors que 

hi pugui haver. Aquesta activitat és durà a terme per a què els nins puguin dur a la pràctica els 

coneixements previs que tenen de les activitats anteriors, i per tant, puguin observar les 

diferents plantes, flors, herbes o arbres que tenen en un lloc tan proper a ells com és la seva 

escola.  

 

Una vegada hagin observat l’hort de l’escola o qualsevol tipus de flora, faran un rotllo amb el 

tutor/a i asseguts en terra, de tal manera que el tutor/a pugui interactuar amb els nins i veure si 

saben què és cada cosa o si necessita ajuda del tutor/a.  

 

-Treball amb valors: Continuant amb el treball d’inculcar el respecte al medi del seu voltant, 

no hi pot haver millor ocasió què poder sortir al pati o a l’hort de l’escola, per a què ells 

puguin desenvolupar encara més, el respecte i la responsabilitat que tenen sobre aquestes parts 

comuns de l’escola. 
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-Temporalització: 

 

Sessions Duració Àreea 

Sessió 

1: 

-Sortida a l’hort de l’escola o al pati de l’escola per observar tipus de flora que hi ha 

(50 m) 

Coneixement del 

medi 

 

Activitat V: Mural sobre la rondaia 

 

-Duració: 4 sessions 

 

-Àrea: Educació Artística 

 

-Explicació activitat: Per finalitzar amb el tema, aprofitant la rondaia que s’ha treballat en les 

activitats anteriors i també, els grups formats en la primera activitat,  faran cinc cartolines per 

penjar de fora de l’aula i un mural. Això es fa, per a què tothom de l’escola que passi per 

l’aula de primer o segon, tengui coneixement sobre les rondaies mallorquines i sobre la 

rondaia treballada. 

 

Cada grup en la seva cartolina escriurà la pregunta que els va tocar en un principi amb la seva 

resposta i cada membre del grup, haurà de dur de ca seva una imatge representativa de la 

pregunta. Per això, és molt important que els nins comencin a ser responsables i es coordinin i 

cooperin junts. 

 

El mural i les cartolines es faran simultàniament. Respecte al mural es dividirà en cinc 

il·lustracions, les quals representin les cinc parts més importants de la rondaia, donant sentit al 

conte per a què tothom tengui una idea mínima de què tracta la rondaia. A cada grup els 

tocarà a sorteig l’escena a dibuixar. 

 

D’altra banda, cada grup farà una il·lustració de la rondaia i es farà de la següent manera: 

 

1r: Mentre que els grups fan la pregunta i aferren les imatges, el mestre anirà cridant grup per 

grup per saber quina escena els ha tocat i que volen dibuixar. 

 



22 

 

2n: Una vegada que cada grup hagi passat pel tutor/a i tenguin clar que han de dibuixar, el 

grup que hagi acabat primer començarà a pintar. 

 

3r: Quan tots els grups hagin fet la seva cartolina i la part del mural que els ha tocat, es 

penjarà fora de l’aula. 

 

-Treball amb valors: 

 

Aquest treball torna a ser un treball per grups, per tal han de treballar la coordinació, 

cooperació i empatia entre ells. D’altra banda, hi ha d’haver una feina molt important 

d’organització, ja que aquest treball fa que els nins desenvolupin tant competències bàsiques 

com un gran nivell d’auto responsabilitat.  

 

-Temporalització: 

 

Sessions Duració Àrea 

Sessió 1: -Recordar preguntes primera activitat i explicació activitat (15 m). 

 

-Distribució il·lustracions mural (5 m) 

 

-Començar a fer les preguntes en la cartolina (30 m) 

Educació Artística 

Sessió 2: -Començar a fer dibuixos mural i continuar amb les preguntes (50 m) Educació Artística 

Sessió 3: -Pintar mural i acabar cartolines (50 m) Educació Artística 

Sessió 4: -Acabar mural i penjar-lo fora de l’aula (50 m) Educació Artística 
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5. Conclusions: 

 

Per començar dir que aquest treball ha fet que desenvolupi encara més un treball 

d’autoconsciencia del paper fonamental que tenen les escoles en els nins, ja sigui 

acadèmicament com personalment. 

 

Una de les escoles en la qual he estat a pràctiques, tots els mestres eren conscients que amb el 

nivell socioeconòmic tan baix, que hi havia l’objectiu principal era que adquireixin una 

educació bàsica i també que surtin amb la lectoescriptura bàsica, per poder tenir una vida 

“normal”. És per aquest motiu que m’he centrat a aquestes escoles perquè són escoles reals i 

amb una realitat cruel però a la vegada enriquidora per a un mateix. 

 

Llavors, aquest treball ha fet que pensi, cada vegada que ho escrivia, per a qui va dirigit i així 

ser conseqüent amb tots els objectius reflectits. 

 

D’altra banda, també ha estat un treball de recerca en el qual he après moltíssim, ja que quan 

jo he anat a l’escola no hem treballat molt aquest tema. És per això, que he ampliat molt els 

coneixements sobre les rondaies mallorquines i el nostre patrimoni cultural literari. I, també, 

ha estat molt interessant saber més d’en Mossèn Alcover, ja que va tenir una vida molt 

interessant i culta. 

 

Crec que el desenvolupament del treball ha estat adequat per posar en situació a la persona 

que rebrà aquesta informació, és a dir, he començat per una introducció de caràcter més teòric 

per després poder donar lloc a un seguit d’activitats i així respectar un ordre què crec que fa 

que hi hagi millor comunicació. 

 

Un altre motiu important és que l’escola és responsable, la gran part, de fomentar l’hàbit de la 

lectura i crec que les rondaies són una manera de què els nins s’aproximin a la seva cultura i a 

més, fomentin els hàbits lectors. L’edat que està destinat aquest treball és crucial per la 

iniciació de la lectura, per això s’ha d’adaptar tot a la seva edat per tal de què sigui un premi 

per ells i no un càstic.  

 

Pel que fa al tema dels valors, s’ha de tenir en compte tots els factors que envolten a l’infant. 

Ja que hi ha a vegades, i més a les escoles que estan destinades aquest treball, que hi ha 
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famílies que tenen diferents cultures i creences, per tant la transmissió de valors s’ha de tenir 

en compte aquest factor tan important i sempre s’ha de fer des del respecte. És pel benestar 

del nin que sempre s’han de fomentar les bones relacions entre l’escola, tutor/a i famílies. 

 

Respecte a la proposta didàctica, és a dir, la creació d’activitats i el seu desenvolupament, 

m’ha agradat molt plantejar-les, ja que és en aquest punt què es fa un treball 

d’autoconsciencia, perquè ha de ser totalment un treball contextualitzat i realista. Per 

consegüent, s’ha d’escollir una sèrie d’activitats que siguin eficaces i aptes per aquest tipus 

d’escoles. També destacar que, les rondaies és un tema que abasta moltes àrees dins l’escola i 

es pot treballar de manera transversal, aspecte molt positiu. 

 

Seguidament, dir que m’ha agradat desenvolupar tot aquest treball perquè he pogut investigar 

més sobre el tema i a més a més gaudir sobre aquest. També destacar que estic molt 

involucrada amb els infants que no tenen massa sortides socioeconòmiques i, crec que aquest 

treball pot ser d’ajuda tant per ells, com per aquestes escoles que necessiten més recursos que 

altres.  

 

Per tant, aquest tema és totalment positiu i dona beneficis a tothom, ja sigui des del punt 

cultural com personal. Afavoreix els hàbits lectors, transmet una sèrie de valors a través de les 

rondaies, tracta sobre un tema en el qual hi ha un ampli ventall de possibilitats per treballar 

altres continguts, i fa que el tutor/a desenvolupi altres tipus d’eines i, participi activament en 

l’aprenentatge significatiu de l’infant. 
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7. Annexes: 
 

LA FLOR ROMANIAL. Rondalla popular mallorquina 

 
 

 

Diuen que era un rei malalt de les cames, 

ni els metges més doctes no hi troben remei, 

els gemecs arriben als camps i a les places, 

els savis s'apleguen anit en consell. 

 

D'entre tots s'aixeca un pobre herbolari. 

Diu que té el secret de curar aquell mal: 

que qualcú parteixi serà necessari 

cercar l'estranya flor romanial. 

 

Tres fills que té el rei han partit tot d'una. 

Son pare els promet -potser no ho creureu-: 

que aquell que un bon dia porti la fortuna, 

d'ençà d'aquell dia seà son hereu. 

 

En tocar migdia, prop d'un encreuat, 

empren cadascun el propi camí; 

quan es despedien tots tres han pactat que, 

passat un any, tornaran aquí. 

 

En Bernadet xiula, compareix una àguila 

disposada a fer tot quant ell voldrà. 

Ell l'havia treta dels fons d'una gàbia, 

car més s'estimava veure-la volar. 

 

Cavalca a l'esquena i agafa'm les ales. 

Remuntà les boires, saltaren la mar. 

Enmig de les ones, agrestes i blaves, 

perdut i salvatge, s'alçava un penyal. 

 

A dins una escletxa, oberta en la roca, 

la flor venturosa s'oculta del sol, 

la mà no hi arriba, ai, quasi la toca, 

si els dits li creixien, la prendria al vol. 

 

-Talla'm una cama, perllonga la mà; 

colliràs tres flors en un sol ramell, 
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et serviràs d'una, que subjectarà 

la cama trencada d'aquest pobre ocell. 

 

Passaren els dies del temps que fixaren. 

El germà major volia la flor: 

ses mans envejoses, ai, que l'ofegaren,i 

en un arenal enterrà el seu cor. 

 

Son pare va fer-lo hereu de l'imperi: 

li posà la capa de vellut vermell, 

mentre al germà mort, en son captiveri, 

talment una canya li creix un cabell. 

 

Passava un pastor, va fer-ne un flabiol, 

la veu com de flauta començà a sonar. 

la gent escoltava el plany, 

que en un volarribà a l'oïda del propi germà: 

 

-Pastor, el bon pastor, 

tu em toques i no em fas mal. 

M'enterraren dins l'arena 

per la flor romanial. 

 

Son pare va entendre la veu que cantava 

-ningú se'n recorda, amb tant de sarau-. 

El pastor insistia, la cançó tornava 

i esfereïa la gent de palau: 

 

-Germà, el mal germà, 

tu em toques i em fas mal. 

M'enterrares dins l'arena 

per la flor romanial. 

 

De pressa acudiren on era enterrat: 

la flor que guardava li tornà la vida. 

La festa es va estendre pel bosc i pel prat 

i els carrers s'ompliren de murtra florida. 

 

Versionada per: Gabriel Janer Manila i Feliu Gasull 
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 Exemple PowerPoint: 
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