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Conèixer Alaró
Aplicació didàctica a l’àrea de 
Coneixement del Medi a E.I i E.P

Jordi Escudero
Maria Xamena

EL currículum de l’àrea del Coneixe-
ment del Medi d’ E.I i E.P  incideix 
en gran part en l’estudi de l’entorn 
més pròxim: carrer, barri, poble o 
ciutat... això implica que el profes-
sorat  que l’imparteix ha de tenir uns 
coneixements molt concrets. Neces-
sita cercar informació  sobre la seva 
història, els personatges més relle-
vants, les festes, els edificis,  els mo-
numents... i, a vegades, no resulta 
una tasca senzilla. Preparar les ses-
sions suposa cercar bibliografia molt 
específica per després fer  l’aplica-
ció a l’aula. Segurament a  aquesta 
aplicació s’hi voldran incloure visites 
i sortides, per la qual cosa també 
caldrà conèixer els itineraris més in-
teressants.

Al professorat, que és de la mateixa 
localitat , no li resulta dificultós, en 
canvi quan és de fora es fa necessà-
ria una intervenció de l’equip de cicle 
o del claustre per facilitar-li la tasca. 
Tant per a uns com per als altres  és  
important poder aprofundir més en 
els continguts. Apropar-nos  a tots 
aquests indrets ens permetrà conèi-
xer un poc més “l’ànima” del nostre 
poble, entendre millor les nostres ar-
rels, estimar-les i  protegir-les. 

És per tot això necessari garantir que 
els alumnes adquireixin un bon do-
mini dels conceptes, procediments i 
actituds  i, igual que a la resta d’àre-
es, que estiguin ben seqüenciats per 
tal d’evitar que es tractin d’una ma-
nera superficial o que es produeixin 

buits. La intenció és millorar la interrelació mestre- entorn.

L’oferta de materials i equipaments del medi físic i social és abundant, de fet 
hi ha molts de municipis que han elaborat propostes didàctiques que també 
són molt  adequades i cal considerar. 

Una de les línies prioritàries que contempla el nostre Projecte Educatiu és el 
coneixement i la relació amb el nostre entorn més proper, fet que també es 
reflecteix al 2n. nivell de concreció present al PCC.

Per altra part, al llarg dels darrers cursos, el professorat del centre ja ha par-
ticipat en activitats relacionades amb el nostre poble i a més de les sortides 
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habituals, hem pogut aprofundir en te-
màtiques més específiques, com són:

• Col·laboració en la realització d’un 
itinerari del Castell d’Alaró.

• Elaboració del material didàctic dels 
100 Anys de l’electricitat al nostre 
poble (any 2001)

• Unitat didàctica sobre l’Església 
parroquial durant la celebració del 
750  aniversari. 

• Treball en torn de l’escultor alaroner 
Llorenç Rosselló.

• Unitat didàctica sobre un retau-
le de la mare de Déu d’Alaró amb 
col·laboració amb el Museu de 
Mallorca.

• Visita a l’exposició sobre  la memò-
ria històrica.

• Elaboració d’un itinerari d’arbres 
emblemàtics.

Amb aquests materials i antecedents, 
per acabar d’arrodonir les intervenci-
ons didàctiques, millorar la pràctica 
educativa i fomentar uns aprenentat-
ges més significatius ens plantejàrem 
fer un seminari dintre la modalitat de 
formació a centres.

Els objectius que ens proposàrem fo-
ren reals i accessibles, d’acord amb el 
temps que disposaríem:

• Revisar els continguts i objectius del 
PCC de cada cicle de coneixement 
del medi, i afegir-ne algun si cal.

• Conèixer els indrets més peculiars i 
característiques del nostre poble.

• Treballar en grups per a elaborar 
material de coneixement del me-
di natural, social i cultural d’Alaró, 
adequat per a cada un dels cicles.

• Dissenyar una sèrie d’activitats per 
a desenvolupar els objectius de 
l’àrea de coneixement del medi.

• Fer un recull bibliogràfic que trac-
ti diferents temàtiques del nostre 
poble: història, literatura, arquitec-
tura...

Però el que va animar més a participar, a quasi la totalitat del professorat, 
va ésser el pla de feina i la metodologia. El seminari es va organitzar com-
binant les sortides i visites guiades per historiadors locals amb sessions 
dedicades a l’elaboració de materials didàctics per a tots el cicles d’ E.I  i 
E.P. A la nostra disposició tendríem bibliografia especialitzada i els  mitjans 
informàtics, mitjançant els quals recollim informació gràfica, sintetitzam els 
continguts que volem transmetre als nostres alumnes i preparam les visites 
i sortides (presentacions o fitxes), a la vegada que actualitzam els nostres 
coneixements en TIC.  

A les sortides  hem tengut ocasió de visitar:

• Son Fortesa: possessió emblemàtica d’Alaró, per tal d’observar i conèixer, 
entre altres continguts,  l’organització del treball agrícola (hort, basses, 
conreus.), l’arquitectura tradicional adaptada a les noves utilitats del lloc 
com a seu de la Fundació Camper,  la reforma duta a terme per l’arqui-
tecte Moneo i la figura de l’escriptor Joan Rosselló. 

• L’Església Parroquial i l’orgue recentment restaurat. També poguérem  
establir relacions amb diferents àmbits com són l’art, la música, les devo-
cions, les feines tradicionals, ...  

• Els edificis més emblemàtics de Los Davall (part baixa del poble): Rectoria, 
Ajuntament, Son Tugores, Plaça de la Vila... 

• Los Damunt (nucli on s’inicià el poble): Camí de Vela, Sa Sarreta, Torrent 
de Na Marranxa, i Torrent de s’Estret, Possessió de Sa Bastida...

• Diferents indrets del poble per comprovar-ne la seva estructura ,  els 
elements arquitectònics més característics de les cases i de l’arquitectura 
industrial  (Torre de l’electricitat, antigues fàbriques de sabates,...)

• El Castell d’Alaró i les característiques del seu entorn natural. 

Malgrat a hores d’ara el seminari encara no ha acabat, hem volgut compartir 
el que per a nosaltres és, una  experiència  enriquidora.


