La Direcció Insular de Patrimoni del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca d’acord amb la llei balear 6/1994, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric i de promoció sociocultural, entre d’altres, i amb la Llei 12/98, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears, exerceix les competències relatives a patrimoni històric de Mallorca.
Així mateix, el Pla Insular de Gestió del Patrimoni 2020-2022 (en procés de tramitació)
estableix que un dels objectius genèrics és donar a conèixer el patrimoni a la societat
mallorquina.
Per tant, per difondre el patrimoni cultural mallorquí i per fer-ne pedagogia, la Direcció
Insular de Patrimoni proposa una oferta d’activitats educatives per a la comunitat escolar, adreçada als centres escolars públics, concertats i privats de Mallorca, particularment a l’alumnat dels cicles de primària i d’ESO, amb l’objectiu de fer prevenció a partir
d’una conscienciació dels valors patrimonials del nostre entorn.
L’oferta inclou un catàleg d’activitats amb quatre itineraris —ampliables en un futur pròxim.
L’itinerari consta de les activitats i dels materials següents:
1. Una visita guiada per tècniques del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca al lloc patrimonial pertinent. Cada itinerari preveu visitar un o diversos indrets d’interès. Tots són de fàcil accés. La durada de la visita és d’una hora i mitja a
dues hores i mitja, aproximadament. En les visites es dedica un temps a l’esbarjo
que es pot aprofitar per berenar. Normalment les visites es fan de dimarts a divendres i comencen a les 10 h.
La visita guiada s’introdueix de manera lúdica. En arribar es dona la llibreta guia a
cada participant.
2. Una llibreta guia, adreçada a l’alumnat per utilitzar en la visita. Conté un full d’autoavaluació i de coavaluació. Es convida a tornar el full d’avaluació per poder millorar
la nostra feina. Inclou, segons el lloc, altres activitats per treballar durant la visita.
3. Material didàctic, que inclou activitats per fer a l’aula, abans o després de la visita guiada. És una eina didàctica per al docent a fi d’aprofundir i de completar el tema de la visita.
El contingut d’aquest material és flexible: proposa diversos exercicis per primària i
ESO, de diferent grau de complexitat, que el docent pot anar adaptant als diferents
cursos, als diferents perfils d’alumnes i al temps previst de dedicació.
També conté eines i recursos, digitals i manuals, així com bibliografia i enllaços de
suport, a més de l’ajut de la informació que ofereix el web del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca.
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S’especifiquen les competències transversals treballades en cada un dels exercicis.
En algun itinerari, el material didàctic pot ser de préstec. En aquest cas, el docent ha
d’observar que se’n faci un ús responsable.
L’itinerari, com que crea conflictes i preguntes, incita l’escolar a reflexionar. Al llarg de
les activitats, l’alumnat n’és el protagonista.
La premissa és la transversalitat: les explicacions de les visites, els continguts de la llibreta guia i del material didàctic s’adapten als currículums de primària i d’ESO i preveuen
l’atenció a la diversitat.
Una vegada acabat l’itinerari, es convida a la classe a presentar un dossier amb els resultats de les tasques de les diferents activitats a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
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Santuaris i habitatges a la prehistòria de Mallorca. Material didàctic 4
Visita al santuari posttalaiòtic de Son Corró i al poblat de navetes des Turassot. Es dona a conèixer com era la vida dels pobladors de Mallorca a la prehistòria.
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Observacions
- Les visites estan dissenyades per a un màxim de cinquanta alumnes.
- El transport dels alumnes per a la realització de l’itinerari és a càrrec del centre
escolar.
- En cas de participar-hi alumnat amb diversitat funcional i/o necessitats educatives especials, s’ha d’avisar prèviament al Servei de Patrimoni Històric del Consell
de Mallorca. Ho podeu fer constar en l’apartat «Observacions» del full d’inscripció
d’activitats educatives.
- El professorat responsable del grup ha de ser presents durant la visita i ha de
vetlar perquè es mantingui l’ordre durant l’explicació i el temps d’esbarjo.
Sol·licitam que hi hagi dos docents o un docent i un acompanyant, si el grup és
d’entre quaranta i cinquanta alumnes.
- La visita es pot suspendre en cas de mal temps el mateix dia o un dia abans si la
previsió meteorològica és adversa. En aquest cas, s’enviarà una comunicació de
suspensió i modificació de l’activitat a través de l’adreça electrònica o del telèfon
facilitat pel docent responsable en el full d’inscripció.

Període d’inscripció
La inscripció i execució és de l’1 de febrer al 29 de maig de 2020.
Full d’inscripció
Per reservar els itineraris, heu d’emplenar el full d’inscripció i l’he d’enviar per
correu electrònic a: visitapatrimoni@conselldemallorca.net.
Heu d’indicar l’activitat i proposar la data. L’equip educatiu de Patrimoni es posarà
en contacte amb el docent per confirmar l’itinerari.
Al final d'aquest document trobareu el full d'inscripció.

Més informació
Telèfon de contacte: 971 21 98 15 / 971 00 76 22
Adreça electrònica: visitapatrimoni@conselldemallorca.net
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Itinerari 1
Cercant, cercant... trobam Roma
i els renous de l’hortet
Lloc: visita a la ciutat romana de Pollentia i al conjunt etnològic de l’hort d’en Copido, Alcúdia
Nivell educatiu: primària i ESO
Temporada: de l’1 de febrer al 29 de maig, de dimarts a divendres.
Arribada: 10 hores.
Recorregut: 1 quilòmetre i mig, aproximadament.
Punt de trobada: taquilla del punt d’informació de Pollentia.
Durada: 2 hores aproximadament.
Capacitat màxima: 50 alumnes.
Observacions: l’autocar ha d’usar l’aparcament públic de Pollentia per estacionar.
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Punt 1: punt de trobada amb les
tècniques del Consell de Mallorca.
Punt 2: fòrum romà de Pollentia. Inici de la visita.
Punt 3: bifurcació. Aturada.
Punt 4: conjunt etnològic de l’hort d’en Copido.
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Itinerari 2
La tafona màgica
Lloc: visita a la tafona de Son Torrella, Santa Maria del Camí
Nivell educatiu: primària i ESO
Temporada: de l’1 de febrer al 31 de març, únicament el dimarts i dijous.
Arribada: 10 hores.
Recorregut: 800 m aproximadament.
Punt de trobada: lloc assenyalat en el plànol.
Durada: 2 hores aproximadament.
Capacitat màxima: 50 alumnes, per a una major comprensió, per fer la visita, els
escolars es dividiran en dos grups de 25 alumnes cadascun. Cada grup el guiarà
una tècnica del Consell de Mallorca.
Observacions: l’autocar de transport pot accedir a l’interior de la finca per deixar
l’alumnat i poder canviar de sentit, però després l’ha d’esperar al lloc assenyalat
com a aparcament.
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Punt 1: punt de trobada i lloc per
descarregar l’autocar.

Punt 2: tafona.
Punt 3: rodes hidràuliques i graners.
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Itinerari 3
L’aigua que arriba al monestir
Lloc: visita al monestir de la Real (claustre, biblioteca i sala capitular), passejada fins al molí
dels Dimonis i visita a la canaleta que condueix l’aigua des de la síquia d’en Baster al safareig
de la Real, Palma
Nivell educatiu: primària i ESO
Temporada: del 5 de març al 29 de maig, en principi únicament el dijous, que és el
dia que el siquier obri la fibla i ens permetrà veure com transcorr l’aigua per la canaleta fins al safareig.
Arribada: 10 hores.
Recorregut: 1 quilòmetre aproximadament.
Punt de trobada: aparcament de l’autocar 1.
Durada: 2 hores aproximadament.
Capacitat màxima: 50 alumnes.
Observacions: l’autocar ha de deixar l’alumnat a l’aparcament assenyalat en el plànol adjunt amb el número 1 (camí de la Real, davant la creu de terme) i l’ha de recollir, una vegada acabada la visita, a l’aparcament de l’autocar assenyalat en el
plànol adjunt amb el número 5 (carrer del Pinar, davant el camp de futbol de La
Unión).
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Punt 1: aparcament de l’autocar i punt de trobada amb les tècniques del Consell de Mallorca.
Punt 2: monestir de la Real.

Punt 3: observació del molí dels Dimonis.
Punt 4: canaleta.
Punt 5: aparcament de l’autocar, recollida de l’alumnat.
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Itinerari 4
Santuaris i habitatges a la prehistòria de Mallorca
Lloc: visita al santuari posttalaiòtic de Son Corró i al poblat de navetes des Turassot, Costitx
Nivell educatiu: primària i ESO
Temporada: de l’1 d’abril al 29 de maig, de dimarts a divendres.
Arribada: 10 hores.
Recorregut: 1 quilòmetre aproximadament.

Punt de trobada: lloc habilitat com a aparcament al santuari de Son Corró, carretera Ma-3121 de Sencelles a Costitx, km 2,800.
Durada: 2 hores aproximadament.
Capacitat màxima: 50 alumnes.
Observacions: Una vegada visitat el santuari de Son Corró, l’alumnat es desplaçarà en autocar fins a l’aparcament de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, des d’on
s’iniciarà la visita al poblat des Turassot. L’Observatori Astronòmic de Mallorca està
situat al camí de Son Bernat, 9, dins el terme municipal de Costitx. La distància entre Son Corró i l’Observatori és de 2,100 km aproximadament.
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Punt 1: primer punt de trobada amb les tècniques
del Consell de Mallorca.
Punt 2: santuari de Son Corró.
Punt 3: segon punt de trobada amb les tècniques
del Consell de Mallorca.
Punt 4: poblat de navetes des Turassot.
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