
ELS professors/es que impartim l’Àrea
de Coneixement del Medi Natural, So-
cial i Cultural a l’educació primària i
els professors que donen l’àrea de ge-
ografia a l’ESO tenim molt present que
un dels objectius bàsics de l’ensenya-
ment-aprenentatge de la Geografia és
que l’alumnat aprengui a perc e b re
l’espai per a poder re p re s e n t a r-lo de
f o rma gràfica, és a dir, en forma de
mapes i plànols. Tots sabem que la
geografia és una disciplina que se
centra en la noció de graficitat. Se-
gons Trepat/Comes la cartografia és
un llenguatge amb el qual l’alumne ha
d ’ a p re n d re a llegir i escriure l’espai
d’una forma normalitzada i senzilla.

Ara bé, aquest objectiu anterior sobre
la importància de la cartografia en
l’ensenyament-aprenentatge de la ge-
ografia no és l’únic. Els mapes són so-
lament una eina més de la ciència ge-
ogràfica i en la didàctica d’aquesta hi
ha altres objectius disciplinaris que
s’han d’aconseguir durant tota l’etapa
escolar de forma pro g ressiva, com
són, conèixer i saber situar els noms
dels accidents geogràfics més impor-
tants: relleu, hidrografia, litoral... so-
bre un mapa; observar i llegir els ele-
ments que configuren el paisatge,
identificar les activitats i els fenòmens
humans i el seu impacte sobre el te-
rritori estudiat; conèixer els aspectes
geològics i geomorfològics. Tots són
necessaris per adquirir una educació
geogràfica que ens permeti valorar i
p re n d re consciència de la necessitat
de respectar i sensibilitzar-nos pel
nostre entorn més apropat i pels es-
pais més allunyats. Així i tot, hem de

tenir present una cita de Vidal de la Blasme, que recorda la importància
de l’ús i la necessitat de la cartografia, aquest geògraf diu: “Amb els llibres
es fa una geografia mediocre, amb els mapes s’aconsegueix una geografia
m i l l o r, però solament s’aconsegueix una autèntica geografia sobre el te-
rreny”.

Una altra premissa didàctica a tenir en compte per aconseguir un apre-
nentatge geogràfic efectiu és, com veurem, donar a conèixer els continguts
d’una forma escalonada durant tot el període escolar i bàsicament mitjan-
çant un currículum en espiral. Això vol dir que els continguts cartogràfics
en forma de lectura, elaboració i interpretació de plànols i mapes poden ser
ensenyats i donats a conèixer des dels primers nivells de l’educació primà-
ria. Repetir continguts a mesura que l’alumne va promocionant de nivell
ajuda a reforçar el seu aprenentatge.

Entre els ensenyants hi ha la creença molt estesa que certs continguts ge-
ogràfics en general i els cartogràfics més en particular, no poden ser com-
presos a certes edats. Aquesta concepció didàctica avui no és acceptada
per molts de psicopedagogs i ensenyants. Friera diu que encara que el ma-
pa sigui una abstracció s’ha de treballar des dels primers nivells i que a l’e-
ducació infantil mitjançant jocs i altres activitats es pot iniciar els nins i ni-
nes en la noció de distància i proporcionalitat, així com també es pot intro-
duir l’escala gràfica a partir dels nou anys.

Quan un infant de primer nivell de l’educació primària va des de ca seva a
l’escola es fixa en tots els llocs que li criden l’atenció i mentre, durant l’iti-
nerari, va assimilant i creant unes imatges selectives que en un primer mo-
ment estan deslligades però que a poc a poc van relacionant-se formant un
mapa d’imatges vinculants i elaborant un mapa o plànol cognitiu. Si a un
alumne el feim representar aquest mapa mental sobre un paper veurem
com aquesta representació icònica no guarda ni la direcció, ni l’orientació,
ni les distàncies, ni l’escala correcta, fins i tot, no guarda cap tipus de pro-
porcionalitat entre les distàncies ni amb les imatges, però és bàsicament un
primer pas per arribar a comprendre altres continguts geogràfics en nivells
posteriors. Aquestes activitats són claus per a posteriors aprenentatges i
per aconseguir l’adquisició de les habilitats i destreses cartogràfiques bàsi -
ques, ja molt més acurades i abstractes.

Avui en dia l’alumnat de totes les edats rep una gran informació sobre es-
pais apropats i també dels llocs allunyats, això fa necessari saber localitzar
i situar cartogràficament tots els topònims i sobretot si un fet passa a l’he-
misferi nord o al sud, a quin continent o país. La consulta dels mapes és
una primera passa per a totes les investigacions geogràfiques posteriors.
Com volem que entenguin un fet, quines en són les causes, què l’ha moti-
vat i quines característiques físiques o humanes l’han influït, si l’alumnat
desconeix el lloc o país on està situat i no el pot situar mentalment ?

Quan l’alumnat domina la forma del mapa mundi amb els continents i oce-
ans, dels països, dels llocs apropats a ell i els tenen formats com a mapes

Els contorns de les Illes Balears, instrument
de diagnóstic, d’informació i d’instrucció en
geografia
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mentals haurem aconseguit un dels
objectius primordials de la geografia.

Una experiència didàctica-cart o g r à f i-
ca duta a terme amb alumnat de cin-
què nivell de Mallorca (Illes Balears)
ha estat l’estudi dels contorns de les
illes a partir dels mapes mentals o
cognitius. Gould i Sarrinen identifi-
quen mapes mentals amb represen-
tacions cartogràfiques.

Per entendre aquesta experiència
hem de saber que de tots els con-
tinguts geogràfics, el concepte illa és
tal vegada el que s’assoleix més fàcil-
ment per alumnes dels primers ni-
vells, la raó és que pot ser explicat de
f o rma pràctica, fins i tot, és fàcil de
representar i dibuixar de forma senzi-
lla sobre el paper. Aquest concepte
que, com tot concepte geogràfic és
abstracte, fàcilment es transforma en
concret. Tenir penjats els mapes mu-
rals de les illes a les classes ajuda a la
comprensió d’aquest concepte.

Aquesta investigació cartogràfica es
fa a començament de cada curs de
cinquè i consisteix a fer dibuixar a ca-
da alumne primerament el contorn de
l’illa de Mallorca i després el contorn
de cada una de les illes que formen
l’arxipèlag. Això ens proporciona una
idea bàsica sobre la informació geo-
gràfica de què disposa cada un dels
alumnes així com els seus conceptes
geogràfics previs, els quals ens servi-
ran per aplicar i dur a terme l’ensen-
yament posterior, adequar els contin-
guts, a més de ser per als alumnes el
punt de partida bàsic per al seu apre-
nentatge.

Segons Bale, els mapes cognitius tra-
çats ens serveixen com a instrument
de diagnòstic i també com a guia d’in-
formació i com a activitat d’instrucció.
Quan parlam de diagnòstic vol dir que
s e rveix per determinar el nivell de
concepció espacial de l’alumne i de la
seva representació gràfica.

De l’anàlisi de les representacions de-
duïm:

Molts d’alumnes encara que coneguin el nom de cada una de les illes, te-
nen una imatge distorsionada de Mallorca i molt més de cada una de les al-
tres illes.

Alguns no coneixen els accidents físics de litoral més importants de Mallor-
ca (badia de Palma, badia de Pollença, badia d’Alcúdia, cap Salines, cap
Blanc, cap Ferrutx, cap de Formentor...) ja que no els dibuixen i són ne-
cessaris per a re p resentar cartogràficament els mapes tant mentals com
gràfics.

Dibuixen l’ illa de Mallorca com el cap d’una cabra, això és causat perquè
en lloc d’aprendre a dibuixar el contorn de l’illa seguint unes determinades
normes didàctico-geogràfiques s’els ha explicat què és com un cap de ca-
bra i per això allarguen de forma desmesurada el cap de Formentor i el de
Pinar, accentuant molt la badia de Pollença, la qual no és ni la més exten-
sa ni la més important. Això ens demostra que en moltes ocasions els ma-
pes mentals s’elaboren amb estereotips o a partir d’informacions fragmen-
tàries.
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Alguns dibuixen el contorn de Mallorca de forma aproxi-
mada a la realitat. Però no passa el mateix amb la resta
de les altres illes.

En alguns mapes la posició i situació de les illes no és la
correcta. Conèixer els punts cardinals i la situació de ca-
da illa respecte una de les altres és molt necessari per a
la confecció del mapa gràfic. 

Les superfícies de cada una de les illes són molt des-
proporcionades unes respecte de les altres.

Les distàncies entre cada una de les illes no guarden la
relació correcta.

Quan a un alumne li fem pintar un mapa de Mallorca i
després el de les illes Balears es veu molt bé la similitud
e n t re els contorns de l’illa de Mallorca en els dos dibuixos.

En resum, l’estudi dels conceptes toponímics dels prin-
cipals accidents del litoral de les Illes Balears ens ha de
servir perquè l’alumnat pugui elaborar a partir d’ells un
mapa mental el més perfecte possible. La coneixença
dels punts cardinals, l’eix d’inclinació de la costa de la
serra de Tramuntana per a l’illa de Mallorca, la situació
de cada una de les illes, la distància entre elles, la lati-
tud i longitud unes respecte de les altres, la proporcio-
nalitat entre la superfície de cada una, els accidents fí-
sics més importants, tot això ajudarà a cada alumne a
fer-se una idea molt clara de l’arxipèlag en general i de
la seva situació dins la Mediterrània, respecte de la Pe-
nínsula Ibèrica i d’Europa. Quan cada alumne té una
idea cartogràfica clara de les Illes es pot passar a estu-
diar i profunditzar en altres continguts geogràfics.

L’experiència amb mapes mentals i gràfics sobre les Illes
Balears servirà com a base procedimental per fer- h o
posteriorment amb altres mapes cada vegada més com-
plexos com la Península Ibèrica, els continents i qualse-
vol altra Comunitat Autònoma d’Espanya.•
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