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1. ORGANISME RECTOR
1.1. PLE
Durant el curs 2017-2018 la composició del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí,
ha estat el que nomenà l’Ajuntament en Ple a la sessió 12/2015, de 14 de setembre,
amb canvis posteriors dins el bloc A:
A. En representació municipal
1. Presidenta: Sra. Catalina Riera Mascaró.
2. Sra. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal.
3. Sra. Isabel Febrer Gelabert, vocal.
4. Sr. Carles J. Grimalt García, vocal.
5. Sra. Núria Hinojosa Abenza, vocal.
6. Sra. Antònia Llodrà Brunet, vocal.
7. Sr. Joan Llodrà Gayà, vocal.
8. Sr. Sebastià Llodrà Oliver, vocal.
9. Sr. Joan Carles Sagrera Massanet, vocal.
10. Sra. Maria Antònia Sansó Jaume, vocal.
B. En representació d’institucions d’àmbit balear:
11. Sra. Marta Fuxà Vidal, en representació del Govern de les Illes Balears.
12. Sr. Francesc Miralles Mascaró, en representació del Consell de Mallorca.
13. Sr. Gabriel Ensenyat Pujol, en representació de la Universitat de les Illes
Balears.
14. Sra. Antònia Maria Sbert Mestre, en representació de l’Obra Cultural Balear.
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C. En representació dels centres d’ensenyament a Manacor
15. Sra. Susanna González Toledano, en representació dels centres d’ensenyament
secundari.
16. Sr. Antoni Sureda Massanet, en representació dels centres d’ensenyament
primari.
17. Sra. Maria Gayà Duran, en representació dels centres d’ensenyament infantil.
18. Sr. Joan Francesc Gayà Sunyer, en representació del Centre d’Educació
d’Adults.
19. Sra. Emma Terés Fuster, en representació de la direcció de l’Escola Municipal
de Mallorquí.
20. Sr. Joan Lluís Sansó Riera, en representació del professorat de la Secció de Balls
Tradicionals i Danses de l’Escola.
21. Sra. Maria Antònia Móra Morey, en representació del professorat de la Secció
de Llengua de l’Escola.
D. En representació dels veïns del terme municipal de Manacor:
22. Sr. Antoni Riera Vives.
23. Sra. M. Magdalena Gelabert Miró.
24. Sr. Josep Lluís Aguiló Veny.
1.2. COMISSIÓ PERMANENT
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament de l’Escola Municipal de
Mallorquí, el Ple elegeix d’entre els seus membres una Comissió Permanent. La
composició de la Comissió Permanent ha estat la següent:
En representació del bloc A:
Sra. Catalina Riera Mascaró, presidenta.
Sr. Sebastià Llodrà Oliver, vocal.
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En representació del bloc C:
Sra. Maria Gayà Duran, vocal.
Sra. Maria Antònia Móra Morey, vocal.
Sra. Emma Terés Fuster, secretària.
En representació del bloc D:
Sr. Antoni Riera Vives, vocal.
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2. CURSOS I PROFESSORS
2.1. CURSOS PER A ADULTS
SECCIÓ DE LLENGUA CATALANA
Certificat A2
-

Curs de 70 h (presencial) A2-1
Del 26 de setembre de 2017 al 18 de gener de 2018
Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela

-

Curs de 70 h (presencial) A2-3
Del 25 de gener de 2018 al 17 de maig de 2018
Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela

Certificat B1
-

Curs de 70 h (presencial) B1-1
Del 25 de setembre de 2017 al 21 de gener de 2018
Professora: Maria Ruiz Salom

-

Curs de 70 h (presencial) B1-3
Del 24 de gener de 2018 al 7 de maig de 2018
Professora: Maria Ruiz Salom

Certificat B2
-

Curs de 70 h (presencial) B2-1
Del 25 de setembre de 2017 al 22 de gener de 2018
Professora: Maria del Mar Bel Esbrí
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-

Curs de 32 h (semipresencial) B2-2
Del 21 de setembre de 2017 al 25 de gener de 2018
Professor: Francesc Esteve i Beneito

-

Curs de 70 h (presencial) B2-3
Del 24 de gener de 2018 al 7 de maig de 2018
Professora: Maria del Mar Bel Esbrí

-

Curs de 32 h (semipresencial) B2-4
De l’1 de febrer de 2018 a l’1 de juny de 2018
Professor: Francesc Esteve i Beneito

Certificat C1
-

Curs de 70 h (presencial) C1-1
Del 26 de setembre de 2017 al 18 de gener de 2018
Professor: Jaume Perelló Perelló

-

Curs de 32 h (semipresencial) C1-2
Del 20 de setembre de 2017 al 7 de febrer de 2018
Professora: Maria Antònia Móra Morey

-

Curs de 70 h (presencial) C1-3
Del 25 de gener de 2018 al 17 de maig de 2018
Professor: Jaume Perelló Perelló

-

Curs de 32 h (semipresencial) C1-4
Del 14 de febrer de 2018 al 6 de juny de 2018
Professora: Maria Antònia Móra Morey
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Certificat C2
-

Curs de 32 h (semipresencial) C2-2
Del 25 de setembre de 2017 al 22 de gener de 2018
Professor: Jaume Perelló Perelló

-

Curs de 32 h (semipresencial) C2-4
Del 29 de gener de 2018 al 21 de maig de 2018
Professor: Jaume Perelló Perelló

Certificat LA
-

Curs de 32 h (semipresencial) LA-2
Del 26 de setembre de 2017 al 30 de gener de 2018
Professor: Francesc Esteve i Beneito

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS I DANSES
Ball de bot iniciació
-

Curs de ball de bot iniciació - Bb (35 h)
Del 2 d’octubre de 2017 al 30 d’abril de 2018
Professora: Neus Barceló Mascaró

Ball de bot intermedi
-

Curs de ball de bot intermedi - Bi (35 h)
Del 4 d’octubre de 2016 al 23 de maig de 2018
Professora: M. Magdalena Barceló Gelabert

-

Curs de ball de bot intermedi familiar - Bi-F (35 h)
Del 3 d’octubre de 2017 al 15 de maig de 2018
Professora: M. del Carme Riutort Gomila
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Ball de bot perfeccionament
-

Curs de ball de bot perfeccionament Bp (35 h)
Del 3 d’octubre de 2017 al 15 de maig de 2018
Professor: Miquel Vives Alcover i Pere Matamalas Ruescas

Mateixes
-

Taller de mateixes iniciació - Mi1 (10 h)
Del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2017
Professor: Miquel Vives Alcover

-

Taller de mateixes iniciació 2 - Mi2 (10 h)
Del 7 de febrer de 2018 al 18 d’abril de 2018
Professor: Miquel Vives Alcover

-

Taller de mateixes perfeccionament - Mp1 (10 h)
Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2017
Professor: Bartomeu Adrover Riera

Cossiers de Manacor
-

Curs d’aprenentatge i pràctica de les danses dels Cossiers i les
seves sortides reglamentàries (24 h)
Del 19 de gener al 25 de maig de 2018
Coordinador: Sebastià Galmés Miquel
SECCIÓ DE CULTURA

Cursos d’història de Mallorca
-

Història de Mallorca - De la prehistòria a la Mallorca medieval
HM1 (50 h)
11

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears
Del 26 d’octubre de 2017 al 3 de maig de 2018
Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera
-

Història de Mallorca - De l’època medieval al segle XVIII - HM2
(50 h)
Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears
Del 20 d’octubre de 2017 al 27 d’abril de 2018
Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera

-

Història de Mallorca - De la guerra de Successió a la fi de la
dictadura franquista HM3 (50 h)
Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears
Del 24 d’octubre de 2017 al 17 d’abril de 2018
Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera

-

Història de Mallorca - Coneguem el nostre patrimoni HM4 (50 h)
Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears
Del 24 d’octubre de 2017 al 17 d’abril de 2018
Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera

Cicle de conferències
-

El teatre a Manacor (11 h)
Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears
Del 20 d’octubre al 24 de novembre de 2017
Coordinador: Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí

Cicle de conferències amb crèdits de formació permanent (CEP Manacor)
-

«Me sobren paraules». Del rock català a la música més cool (10 h)
Curs homologat amb crèdits de formació del professorat
Del 9 de febrer de 2018 al 23 de març de 2018
Coordinador: Antoni Riera Vives
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Altres activitats
-

Taller de poesia (12 h)
Del 6 al 14 d’octubre de 2017
Professor: Joan Manuel i Homar

2.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR
PROJECTE DE CULTURA POPULAR (per a educació infantil)
Les danses rituals de Manacor
-

Taller de la dansa dels Indis
Novembre de 2017
Professors: Sebastià Riera Pocoví, Laura Oliva Viana i Catalina
Riera Pocoví

-

Taller de la dansa dels Moretons
Abril 2018
Professors: Sebastià Riera Pocoví i Laura Oliva Viana

-

Taller de la dansa dels Cossiers
Maig de 2018
Professors: Sebastià Riera Pocoví i Laura Oliva Viana

CONEIX ELS COSSIERS DE MANACOR (per a 4t d’ESO)
-

Taller: Coneix els Cossiers de Manacor
De febrer a maig de 2018
Professors: Joana M. Bauzá i Cristian Izquierdo
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3. MATRÍCULA
3.1. Cursos per a adults
Secció

Curs

Matrícula

A2-1

23

A2-3

19

B1-1

28

B1-3

27

B2-1

27

B2-2

29

B2-3

19

LLENGUA

B2-4

17

CATALANA

C1-1

24

C1-2

26

C1-3

18

C1-4

18

C2-2

23

C2-4

12

LA-2

14

TOTAL

323

Curs

Matrícula

Secció

BALLS

Curs de ball de bot iniciació (Bb)

22

Curs de ball de bot intermedi (Bi)

20

Curs de ball de bot intermedi familiar (Bi-F)

8

Curs de ball de bot perfeccionament (Bp)

12

TRADICIONALS I Taller de mateixes iniciació (Mi1)
DANSES

15

Taller de mateixes iniciació (Mi2)

15

Taller de mateixes perfeccionament (Mp1)

17

Curs d’aprenentatge i pràctica dels Cossiers

22

TOTAL

131
14

Secció

Subsecció

Curs

Matrícula

Història de Mallorca - De la
prehistòria a la Mallorca

15

medieval (HM1)
Història de Mallorca - De
l’època medieval al segle

Cursos d’història de

XVIII

Mallorca

26

(HM2)

Història de Mallorca - De
la guerra de Successió a la

CULTURA

15

fi de la dictadura (HM3)
Coneguem el nostre
patrimoni (HM4)

Cicle de conferències

El teatre a Manacor

Cicle de conferències amb

«Me sobren paraules». Del

crèdits de formació

rock català a la música més

19
4

18

cool

permanent
Altres activitats

Taller de poesia
TOTAL

14
111

3.2. Cursos per a centres educatius de Manacor
Curs

Danses rituals:
Indis, Moretons i
Cossiers

Centre

Alumnes

CEE Joan Mesquida

15

CEIP Ses Comes

23

CC La Puresa

23

CEIP Jaume Vidal Alcover

48

CEIP Mitjà de Mar

63

CC Sant Vicenç de Paül

25

(educació infantil) EI Sa Graduada

48

CC La Salle

49

CEIP Molí d’en Xema

72

TOTAL

366
15

Curs

Centre

Alumnes

CC St. Francesc d’Assís

23

CEE Joan Mesquida

25

Coneix els Cossiers

IES Mossèn Alcover

6

(4t d’ESO)

CC St. Vicenç de Paül

25

CC La Salle

53

TOTAL

117

3.3. GRÀFICS
3.3.1. Matrícula d’alumnes, per seccions, del curs 2017-2018

16

3.3.2. Evolució de la matrícula, per seccions, en els darrers quatre anys

17

3.3.3. Evolució de la matrícula, per seccions, en els darrers quatre anys

18

3.3.4. Nombre de dones i homes matriculats per seccions 2017-2018

3.3.5. Total d’alumnes 2017-2018
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4. CURSOS D’HISTÒRIA DE MALLORCA
4.1. HISTÒRIA DE MALLORCA: DE LA PREHISTÒRIA A LA MALLORCA MEDIEVAL
(HM1)
Objectius
- Conèixer i comprendre les eines i procediments que utilitza la història per
reconstruir el passat.
- Explicar les característiques principals de les distintes etapes de la història de
Mallorca fent esment a l’economia, la societat, les institucions, l’art, la cultura i els
esdeveniments més importants.
- Situar l’evolució particular de la història de Mallorca en el context europeu i
mundial i explicar i comprendre les seves implicacions i influències mútues.
- Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes Balears i
prendre consciència de la importància de la seva conservació per a la investigació
històrica.
- Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de
la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets humans, dels
principis democràtics i de la igualtat entre dones i homes.
Programa i professorat

Dia 26 d’octubre de 2017 a les 17.00 h
Presentació i explicació de la dinàmica de les sessions
La història, una ciència en contínua construcció
Etapes de la història de les Illes Balears
Dia 2 de novembre de 2017 a les 17.00 h
La prehistòria
Els primers pobladors
Mallorca durant la prehistòria
Els primers indicis de presència humana
20

Dia 9 de novembre de 2017 a les 17.00 h
La prehistòria
L’etapa calcolítica
Dia 16 de novembre de 2017 a les 17.00 h
La prehistòria
El bronze navetiforme
Dia 23 de novembre de 2017 a les 17.00 h
Els constructors de talaiots
El viratge de la prehistòria balear
Les construccions talaiòtiques
Dia 30 de novembre de 2017 a les 17.00 h
Els constructors de talaiots
L’economia i Ia societat talaiòtiques
Creences i món dels morts
Dia 14 de desembre de 2017 a les 17.00 h
El postalaiòtic
Mallorca i l’exterior: les factories fenícies
Dia 11 de gener de 2018 a les 17.00 h
Mallorca romana
La conquesta de les Balears
El món indígena i el món romà
Dia 18 de gener de 2018 a les 17.00 h
Mallorca romana
Mallorca dins l’Imperi
Economia: canvis i continuïtats
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Dia 25 de gener de 2018 a les 17.00 h
Mallorca romana
L’Imperi en crisi
Dia 1 de febrer de 2018 a les 17.00 h
La Mallorca romana:
La fi de l’Imperi
Ruptura i continuïtat
Dia 8 de febrer de 2018 a les 17.00 h
L’antiguitat tardana
Vàndals i bizantins
Dia 15 de febrer de 2018 a les 17.00 h
L’antiguitat tardana
Els segles foscos
Dia 22 de febrer de 2018 a les 17.00 h
La dominació musulmana
L’Islam
Al-Àndalus
Dia 8 de març de 2018 a les 17.00 h
La dominació musulmana
La conquesta d’Iṣām al-Hawlānī
Les illes orientals d’Al-Àndalus
Dia 15 de març de 2018 a les 17.00 h
La dominació musulmana
La taifa de Dénia
La croada pisanocatalana
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Dia 22 de març de 2018 a les 17.00 h
La dominació musulmana
Almoràvits i almohades
Dia 12 d’abril de 2018 a les 17.00 h
La integració de Mallorca dins el món cristià
La Corona d’Aragó i la conquesta de Mallorca
Dia 19 d’abril de 2018 a les 17.00 h
La conquesta de Mallorca al Llibre dels Feyts
Dia 26 d’abril de 2018 a les 17.00 h
La integració de Mallorca dins el món cristià
El Repartiment i l’organització de la Mallorca cristiana
Dia 3 de maig de 2018 a les 17.00 h
La integració de Mallorca dins el món cristià
El feudalisme i el cristianisme.
Dia 10 de maig de 2018 a les 17.00 h
La integració de Mallorca dins el món cristià
La successió de Jaume I El conqueridor
Metodologia
Una professora impartirà vint-i-dues sessions d’1,5 h. Les sortides tendran una
durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.
La metodologia de les explicacions serà teòrica, amb el suport de projeccions en
Power Point i de material gràfic (audiovisuals, fotografies, textos...). Així mateix, es
dissenyaran activitats per fomentar la participació dels assistents i es faran tres
sortides per veure i analitzar in situ els continguts tractats a classe.
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Coordinació
Margalida Rosselló Riera, llicenciada en Història per la Universitat de les Illes
Balears, Premi Extraordinari de Llicenciatura i Especialista en Arxivística com a
Suport a la Investigació.
Durada
La durada del curs és de 50 hores presencials, en una sessió setmanal d’1,5 hores els
dijous de 17.00 a 18.30 del 26 d’octubre de 2017 al 10 de maig de 2018 (més les tres
sortides culturals).
Sortides planificades
S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents:
Lloc de les classes
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general.
Certificat
Els alumnes matriculats que han superat el 80% d’assistència a les conferències i que
han entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat.
Pla d’avaluació de l’activitat
L’avaluació ha estat permanent i s’ha tingut en compte l’assistència i participació en
les classes. Ha anat a càrrec de la professora del curs. Els alumnes matriculats que
han superat el 80% d’assistència a les conferències i que han entregat un treball de
valoració tenen dret a un certificat.
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ALUMNES
Alumnes matriculats
Total d’alumnes matriculats...............................................................................................15
Característiques dels alumnes matriculats
Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, cap dels 16 alumnes matriculats
ha sol·licitat crèdits, o sigui que les seves motivacions han estat bàsicament l’atractiu
del tema estudiat i l’interès per ampliar els seus coneixements i el seu bagatge
cultural.
Mitjanes d’assistència
A les sessions teòriques.....................................................................................15 persones
A la sessió pràctica (excursió cultural)............................................................14 persones
VALORACIÓ
La valoració del curs s’ha extret dels treballs i dels comentaris que ens han fet arribar
els alumnes matriculats, la qual cosa serveix als organitzadors per fer l’avaluació del
curs.
Valoració global
Si agafam l’escala de puntuació següent: gens, poc, bastant, molt, la valoració mitjana
que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de molt bona. Sobre un màxim de 4, la nota
treta ha estat de 3,8 punts.
Aspectes positius
Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els
següents:
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-

Les habilitats docents de la professora i la seva passió i entusiasme.

-

Els materials que s’han exposat tant a les sessions teòriques com a les
sortides culturals.
El dossier d’apunts entregat per correu electrònic als alumnes a final de

-

curs.
Aspectes a millorar
Una proposta de millora és que es facin més itineraris, més sortides per

-

poder veure in situ els continguts tractats a les sessions.
Els alumnes han manifestat interès en continuar i proposen que la durada

-

sigui més llarga.
Conclusions
Podem dir que els alumnes han quedat molt satisfets d’aquest curs.

4.2. HISTÒRIA DE MALLORCA: DE L’ÈPOCA MEDIEVAL AL SEGLE XVIII (HM2)
Objectius
-

Conèixer i comprendre les eines i procediments que utilitza la història per
reconstruir el passat.

-

Explicar les característiques principals de les distintes etapes de la història de
Mallorca fent esment a l’economia, la societat, les institucions, l’art, la cultura
i els esdeveniments més importants.

-

Situar l’evolució particular de la història de Mallorca en el context europeu i
mundial i explicar i comprendre les seves implicacions i influències mútues.

-

Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes
Balears i prendre consciència de la importància de la seva conservació per a
la investigació històrica.

-

Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a
partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets
humans, dels principis democràtics i de la igualtat entre dones i homes.
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Programa i professorat
Dia 20 d’octubre de 2017 a les 17.00 h
Presentació del curs i benvinguda
Síntesi-recordatori dels continguts vists el curs passat
Dia 27 d’octubre de 2017 a les 17.00 h
El Regne Privatiu de Mallorca
L’obra organitzadora de Jaume II
Dia 3 de novembre de 2017 a les 17.00 h
El Regne Privatiu de Mallorca
El regnat de Sanç I
Dia 10 de novembre de 2017 a les 17.00 h
El Regne Privatiu de Mallorca
La fi de la dinastia privativa
Reincorporació del Regne de Mallorca dins la Corona d’Aragó
Dia 17 de novembre de 2017 a les 17.00 h
La crisi baixmedieval
Pesta negra
Dia 24 de novembre de 2017 a les 17.00 h
La crisi baixmedieval
Crisi demogràfica i econòmica
Dia 1 de desembre de 2017 a les 17.00 h
La crisi baixmedieval
Assalt al Call Jueu 1391
Història dels jueus a Mallorca
27

Dia 15 de desembre de 2017 a les 17.00 h
La crisi baixmedieval
Martí l’Humà i el cisma d’Occident
Dia 12 de gener de 2018 a les 17.00 h
La crisi baixmedieval
El Compromís de Casp i la nova dinastia Trastàmara
Dia 19 de gener de 2018 a les 17.00 h
El segle xv
El regnat d’Alfons El Magnànim i la Revolta Forana
Dia 26 de gener de 2018 a les 17.00 h
La Revolta Forana i la figura de Simó Tort
Dia 2 de febrer de 2018 a les 17.00 h
El segle xv
La Revolta Forana: repressió i repercussions
La Revolta Forana a Manacor
Dia 9 de febrer de 2018 a les 17:00 h
Mallorca a la segona meitat del segle xv
El príncep de Viana a Mallorca
La Guerra Civil catalana i conseqüències a Mallorca

Dia 16 de febrer de 2018 a les 17.00 h
Els inicis del món modern. Segles xv i xvi
Mallorca dins la monarquia hispànica
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Dia 23 de febrer de 2018 a les 17.00 h
El regnat de Carles I
El moviment agermanat
Dia 9 de març de 2018 a les 17.00 h
El regnat de Carles I
Les germanies; repressió i repercussions
Dia 16 de març de 2018 a les 17.00 h
Mallorca després de les Germanies
El segle dels bandejats
Corsaris i pirates
Dia 13 de març de 2018 a les 17.00 h
Segle XVI: recuperació demogràfica i econòmica
Canvis i continuïtats
Dia 13 d’abril de 2018 a les 17.00 h
Mallorca durant el regnat de Felip II
Dia 20 d’abril de 2018 a les 17.00 h
Segle xvii: segle de crisi
Bandolers i bàndols nobiliaris
La Colla de Selva i Canamunt i Canavall
Dia 27 d’abril de 2018 a les 17.00 h
Dels Àustries als Borbons
Dia 4 de maig de 2018 a les 17.00 h
La guerra de Successió a Mallorca
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Metodologia
Una professora impartirà vint-i-dues sessions d’1,5 h. Les sortides tendran una
durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.
La metodologia de les explicacions serà teòrica, amb el suport de projeccions en
Power Point i de material gràfic (audiovisuals, fotografies, textos...). Així mateix, es
dissenyaran activitats per fomentar la participació dels assistents i es faran tres
sortides per veure i analitzar in situ els continguts tractats a classe.
Coordinació
Margalida Rosselló Riera, llicenciada en Història per la Universitat de les Illes
Balears, Premi Extraordinari de Llicenciatura i Especialista en Arxivística com a
Suport a la Investigació.
Durada
La durada del curs és de 50 hores presencials, distribuïdes en una sessió setmanal
d’1,5 hores els divendres de 17.00 a 18.30 del 20 d’octubre de 2017 al 4 de maig de
2018 (més les tres sortides culturals).
Lloc de les classes
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general.
Certificat
Els alumnes matriculats que han superat el 80% d’assistència a les conferències i que
han entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat.
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Pla d’avaluació de l’activitat
L’avaluació ha estat permanent i s’ha tingut en compte l’assistència i participació en
les classes. Ha anat a càrrec de la professora del curs. Els alumnes matriculats que
han superat el 80% d’assistència a les conferències i que han entregat un treball de
valoració tenen dret a un certificat.
ALUMNES
Alumnes matriculats
Total d’alumnes matriculats................................................................................................26

Característiques dels alumnes matriculats
L’interès demostrat ha estat, també, elevat, amb una bona participació. Els alumnes
matriculats han fet una fitxa de valoració del curs. La majoria dels alumnes, entre 20
i 25, han manifestat el seu interès per continuar el curs l’any vinent i seguir amb el
temari.
Mitjanes d’assistència
A les sessions teòriques......................................................................................22 persones
A la sessió pràctica (excursió cultural).............................................................14 persones
VALORACIÓ
La valoració del curs s’ha extret dels treballs i dels comentaris que ens han fet arribar
els alumnes matriculats, la qual cosa serveix als organitzadors per fer l’avaluació del
curs.
Valoració global
Si agafam l’escala de puntuació següent: gens, poc, bastant, molt, la valoració mitjana
que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de molt bona. Sobre un màxim de 4, la nota
treta ha estat de 3,7 punts.
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Aspectes positius
Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els
següents:
-

El bon ambient creat.

-

La continuïtat amb el curs anterior i el contingut explicat.

-

Veure la història des d’un altre punt de vista diferent del dels guanyadors

-

Explicacions clares.

-

Les habilitats docents de la professora i la seva passió, entusiasme i
proximitat.

-

Les visites realitzades.

-

La bona sintonia entre alumnes i professora.

Aspectes a millorar
•

Suport audiovisual a cada classe i un dossier.

•

Una proposta de millora és que es facin més itineraris, més sortides per poder
veure in situ els continguts tractats a les sessions.

Conclusions
Podem dir que els alumnes han quedat satisfets d’aquest curs. Els alumnes han
manifestat la seva intenció de continuar el curs vinent i dur a terme un tercer curs,
HM3, que aniria des de la guerra de Successió fins a la dictadura franquista.

4.3. HISTÒRIA DE MALLORCA: DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LA DICTADURA
(HM3)
Objectius
-

Conèixer i comprendre les eines i procediments que utilitza la història per
reconstruir el passat.

-

Explicar les característiques principals de les distintes etapes de la Història de
Mallorca fent esment a l’economia, la societat, les institucions, l’art, la cultura
i els esdeveniments més importants.
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-

Situar l’evolució particular de la història de Mallorca en el context europeu i
mundial i explicar i comprendre les seves implicacions i influències mútues.

-

Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes
Balears i prendre consciència de la importància de la seva conservació per a
la investigació històrica.

-

Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a
partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets
humans, dels principis democràtics i de la igualtat entre dones i homes.

Programa i professorat
Dia 24 d’octubre de 2017 a les 18.00 h
Presentació del curs i benvinguda
Síntesi dels continguts d’HM2 (de l’època medieval a la guerra de
Successió)
Dia 31 d’octubre de 2017 a les 18.00 h
La guerra de Successió i les seves conseqüències
Els decrets de Nova Planta
Vencedors i vençuts
Dia 7 de novembre de 2017 a les 18.00 h
El segle xviii, la recuperació
Recuperació demogràfica
Dia 14 de novembre de 2017 a les 18.00 h
El segle xviii, la recuperació
Recuperació econòmica
El comerç: importacions i exportacions
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Dia 21 de novembre de 2017 a les 18.00 h
La Il·lustració a Mallorca
La Societat Econòmica d’Amics del País
Dia 28 de novembre de 2017 a les 18.00 h
La fi de l’antic règim
La guerra del Francès
L’impacte polític, social, econòmic i cultural de la guerra a les Balears
Dia 5 de desembre de 2017 a les 18.00 h
La fi de l’antic règim
La reacció absolutista 1814-1820
El Trienni Liberal 1820-1823
L’ominosa dècada 1823-1833
Dia 12 de desembre de 2017 a les 18.00 h
El regnat d’Isabel II i la construcció de l’estat liberal i centralista
La Primera Guerra Carlina
Dia 9 de gener de 2018 a les 18.00 h
Conferència Jaume Deyà, arqueòleg
«Almallutx: resultats de les excavacions»
Dia 23 de gener de 2018 a les 18.00 h
La consolidació de l’estat liberal (1844-1868)
El Sexenni Revolucionari (1868-1874)
Dia 30 de gener de 2018 a les 18.00 h
La Restauració Borbònica (1875-1923)
El sistema polític de la Restauració: característiques generals
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Dia 6 de febrer de 2018 a les 18.00 h
La Restauració Borbònica (1875-1923)
El regnat d’Alfons XII i la regència a les Balears (1875-1902)
Dia 13 de febrer de 2018 a les 18.00 h
La Restauració Borbònica (1875-1923)
Els inicis del regnat d’Alfons XIII. La crisi de canvi de segle i el
maurisme (1902-1914)
Dia 27 de febrer de 2018 a les 18.00 h
La Restauració Borbònica (1875-1923)
L’impacte de la Gran Guerra i la crisi final del sistema. El verguisme
(1914-1923)
Dia 6 de març de 2018 a les 18.00 h
Economia, societat, cultura i educació al segle xix
Dia 13 de març de 2018 a les 18.00 h
Crisi de la Restauració
La dictadura de Primo de Rivera: directori militar
Dia 20 de març de 2018 a les 18.00 h
La dictadura de Primo de Rivera: directori civil (1923-1930)
Dia 10 d’abril de 2018 a les 18.00 h
La Segona República (1931-1936)
La proclamació de la República. Les reformes del primer bienni
(1931-1933)
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Dia 17 d’abril de 2018 a les 18.00 h
La Segona República (1931-1936)
El bienni radical cedista (1933-1936)
El Front Popular (1936)
Dia 24 d’abril de 2018 a les 18.00 h
La Guerra Civil (1936-1939)
L’alçament militar i el desembarcament republicà
Dia 8 de maig de 2018 a les 18.00 h
La Guerra Civil (1936-1939)
Els bombardeigs franquistes i l’aviació italiana
La repressió
Dia 15 de maig de 2018 a les 18.00 h
El final de la Guerra i la llarga postguerra (1939-1951)
Metodologia
Una professora impartirà vint-i-dues sessions d’1,5 h. Les sortides tendran una
durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.
La metodologia de les explicacions serà teòrica, amb el suport de projeccions en
Power Point i de material gràfic (audiovisuals, fotografies, textos...). Així mateix, es
dissenyaran activitats per fomentar la participació dels assistents i es faran tres
sortides per veure i analitzar in situ els continguts tractats a classe.
Coordinació
Margalida Rosselló Riera, llicenciada en Història per la Universitat de les Illes
Balears, Premi Extraordinari de Llicenciatura i Especialista en Arxivística com a
Suport a la Investigació.
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Durada
La durada del curs és de 50 hores presencials, 30 de les quals han estat homologades
per la Direcció General de Formació del Professorat en una sessió setmanal d’1,5
hores els dimarts de 18.00 a 19.30 del 24 d’octubre de 2017 al 15 de maig de 2018
(més les tres sortides culturals).
Sortides planificades
S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents:
Lloc de les classes
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al personal docent que
vulgui sol·licitar crèdits.
Certificat
Els alumnes matriculats que han superat el 80% d’assistència a les conferències i que
han entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat.
Pla d’avaluació de l’activitat
L’avaluació ha estat permanent i s’ha tingut en compte l’assistència i participació en
les classes. Ha anat a càrrec de la professora del curs. Els alumnes matriculats que
han superat el 80% d’assistència a les conferències i que han entregat un treball de
valoració tenen dret a un certificat.
ALUMNES
Alumnes matriculats
Total d’alumnes matriculats ...........................................................................................15
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Característiques dels alumnes matriculats
El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 52%.
L’interès demostrat ha estat, també, elevat, amb una bona participació. Els alumnes
matriculats han fet una fitxa de valoració del curs.

Mitjanes d’assistència
A les sessions teòriques......................................................................................12 persones
A la sessió pràctica (excursió cultural)...............................................................9 persones
VALORACIÓ
La valoració del curs s’ha extret dels treballs i dels comentaris que ens han fet arribar
els alumnes matriculats, la qual cosa serveix als organitzadors per fer l’avaluació del
curs.
Valoració global
Si agafam l’escala de puntuació següent: gens, poc, bastant, molt, la valoració mitjana
que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de molt bona. Sobre un màxim de 4, la nota
treta ha estat de 3,8 punts.
Aspectes positius
Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els
següents:
-

L’organització en general del curs.

-

L’alt grau de participació

-

Les habilitats docents de la professora, la seva passió, la seva proximitat i
entusiasme.

-

L’aprofundiment realitzat en la matèria.

-

La metodologia utilitzada.
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Aspectes a millorar
Hi ha alumnes que proposen dur a terme les sessions d’audiovisual amb

-

suport d’una pissarra digital en lloc d’ordinador portàtil, projector i pantalla.
Convidar determinats personatges, autors, cantants...

-

Conclusions
Podem dir que els alumnes han quedat satisfets d’aquest curs. Els alumnes han
manifestat la seva intenció de continuar el curs vinent i dur a terme un quart curs.

4.4. CONEGUEM EL NOSTRE PATRIMONI (HM4)
Objectius
1. Conèixer i comprendre les eines i procediments que utilitza la història per
reconstruir el passat.
2. Ser capaç de situar cronològicament i de dotar d’un context històric els
distints elements analitzats del nostre patrimoni.
3. Explicar les circumstàncies econòmiques, socials i polítiques que han donat
lloc als distints vestigis analitzats.
4. Conèixer i identificar els principals exemples d’aquest patrimoni en especial
els situats al municipi de Manacor.
5. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic i històric de les Illes
Balears i prendre consciència de la importància de la seva conservació per a
la investigació històrica.
6. Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a
partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets
humans, dels principis democràtics i de la igualtat entre dones i homes.
Programa i professorat
Dia 24 d’octubre de 2017 a les 19.30 h
Presentació del curs i benvinguda
Objectius i continguts
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Dia 31 d’octubre de 2017 a les 19.30 h
Les esglésies de repoblació o l’expansió del feudalisme
Dia 7 de novembre de 2017 a les 19.30 h
Les creus de pedra
Dia 14 de novembre de 2017 a les 19.30 h
Castells roquers; protagonistes de la resistència.
Dia 21 de novembre de 2017 a les 19.30 h
Palaus rurals dels reis de Mallorca
Dia 28 de novembre de 2017 a les 19.30 h
Santuaris i oratoris; l’expressió de la religiositat
Dia 5 de desembre de 2017 a les 19.30 h
Santuaris i oratoris; l’expressió de la religiositat
Dia 12 de desembre de 2017 a les 19.30 h
Torres i talaies
Dia 9 de gener de 2018 a les 19.30 h
Molins d’aigua i molins de vent
Dia 23 de gener de 2018 a les 19.30 h
Molins fariners
Dia 30 de gener de 2018 a les 19.30 h
Possessions I: senyors i pagesos
Dia 6 de febrer de 2018 a les 19.30 h
Possessions II: característiques constructives
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Dia 13 de febrer de 2018 a les 19.30 h
Possessions III: Les principals possessions de Mallorca
Dia 27 de febrer de 2018 a les 19.30 h
Tafones ; l’oli, el producte estrella
Dia 6 de març de 2018 a les 19.30 h
Cases de neu i nevaters
Dia 13 de març de 2018 a les 19.30 h
Sitges i carboners
Dia 20 de març de 2018 a les 19.30 h
Marges i barraques de roter
Dia 10 d’abril de 2018 a les 19.30 h
Sínies i aljubs
Dia 17 d’abril de 2018 a les 19.30 h
Esglésies i convents de Palma I
Dia 24 d’abril de 2018 a les 19.30 h
Esglésies i convents de Palma II
Dia 8 de maig de 2018 a les 19.30 h
Esglésies i convents de Palma III
Dia 15 de maig de 2018 a les 19.30 h
La Catedral de Mallorca
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Metodologia
Una professora ha impartit vint-i-dues sessions d’1,5 h. Les quatre sortides
realitzades han tengut una durada aproximada d’entre 5 i 6 hores en funció dels
desplaçaments.
La metodologia de les explicacions és teòrica, amb el suport de projeccions en
Power Point i de material gràfic (audiovisuals, fotografies, textos...). Així mateix,
s’han proporcionat materials complementaris per ampliar els coneixements.
Coordinació
Margalida Rosselló Riera, llicenciada en Història per la Universitat de les Illes
Balears, Premi Extraordinari de Llicenciatura i Especialista en Arxivística com a
Suport a la Investigació.
Durada
La durada del curs és de 50 hores presencials distribuïdes en una sessió setmanal
d’1,5 hores els dimarts de 19.30 a 21.00 del 20 d’octubre de 2017 al 4 de maig de
2018 (més les tres sortides culturals).
Sortides planificades
S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents:
Lloc de les classes
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al personal docent que
vulgui sol·licitar crèdits.
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Certificat
Els alumnes matriculats que han superat el 80% d’assistència a les conferències i que
han entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat.
Pla d’avaluació de l’activitat
L’avaluació ha estat permanent i s’ha tingut en compte l’assistència i participació en
les classes. Ha anat a càrrec de la professora del curs. Els alumnes matriculats que
han superat el 80% d’assistència a les conferències i que han entregat un treball de
valoració tenen dret a un certificat.
ALUMNES
Alumnes matriculats
Total d’alumnes matriculats...............................................................................................19
Característiques dels alumnes matriculats
L’interès demostrat ha estat, també, elevat, amb una bona participació. Els alumnes
matriculats han fet una fitxa de valoració del curs.
Mitjanes d’assistència
A les sessions teòriques......................................................................................19 persones
A la sessió pràctica (excursió cultural).............................................................12 persones
VALORACIÓ
La valoració del curs s’ha extret dels treballs i dels comentaris que ens han fet arribar
els alumnes matriculats, la qual cosa serveix als organitzadors per fer l’avaluació del
curs.
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Valoració global
Si agafam l’escala de puntuació següent: gens, poc, bastant, molt, la valoració mitjana
que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de molt bona. Sobre un màxim de 4, la nota
treta ha estat de 3,8 punts.
Aspectes positius
Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els
següents:
-

L’organització en general del curs.

-

Les habilitats docents de la professora, la seva passió, la seva proximitat i
entusiasme.

-

La metodologia utilitzada.

Aspectes a millorar
-

Es proposa una segona part: Coneguem el nostre patrimoni II

Conclusions
Podem dir que els alumnes han quedat satisfets d’aquest curs.

Itineraris cultural cursos Història de Mallorca.
S’han fet quatre sortides amb quatre itineraris culturals diferents:
ITINERARI 1: Can Garra Seca, Llucmajor (11/11/2017)
El conjunt etnològic de Can Garra Seca és una finca d'explotació agrícola, ramadera
i forestal de 100 quarterades que pertany a la mateixa família des de fa sis
generacions. El recorregut per la finca permet conèixer nombrosos elements
etnològics com un molí de vent fariner, aljubs, basses, forns de calç, barraques de
roter, cisternes, sitges... Va ser una visita molt interessant per observar i comprendre
la incidència que té l'home en el medi natural.
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ITINERARI 2: Poblat talaiòtic de Son Fornés (27/01/2018)
Visita al poblat de Son Fornés a Montuïri. La visita al jaciment ens va permetre
observar un poblat talaiòtic, amb els seus els tres talaiots circulars i nombroses
estructures d’habitació i poguérem conèixer de primera mà els resultats de les
darreres excavacions d’aquest estiu passat que donen informació nova i molt
interessant sobre aspectes poc coneguts del posttalaiòtic i de l’empremta romana als
nuclis preexistents. Tot seguit, visitàrem les sales del Museu de Montuïri on
poguérem observar les restes d’aquesta cultura trobades al jaciment visitat: ceràmica,
eines, objectes cerimonials... Seguidament, visitàrem un celler i un molí de vent
fariner. Una visita molt completa i interessant al patrimoni de Montuïri.
ITINERARI 3: El castell de Santueri i la fundació Cosme Bauçà (10/03/2018)
Visita al castell roquer de Felanitx. Coneguérem de primera mà la història de la
fortalesa i les seves característiques arquitectòniques. De tornades ens aturàrem a la
Fundació Cosme Bauçà on poguérem fer un passeig per la història de Felanitx a
partir de fotografies materials, eines, escultures, mobles....
ITINERARI 4: Monstres i criatures de Palma (21/04/2018)
Visita pel centre històric de Palma amb uns protagonistes molt especials: criatures i
monstres. Amb aquest fil conductor visitàrem, entre altres llocs, l’església de Santa
Eulàlia, la Seu, Cort, l’església de Sant Francesc, el Gran Hotel, les Rambles...
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IMATGES DE LES SORTIDES

SORTIDA 1
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SORTIDA 2
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SORTIDA 3
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SORTIDA 4
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5. CICLE DE CONFERÈNCIES EL TEATRE A MANACOR
Objectius
1. Fer avinent la importància que ha tengut i té el teatre en la societat
manacorina.
2. Repassar l’activitat teatral a Manacor en els darrers quaranta anys
Programa i professorat
Divendres 20 d’octubre a les 19 h
«Els antecedents del teatre a Manacor»
Ponents: Dolors Domínguez Henares i Margalida Febrer Galmés,
investigadores.
Divendres 27 d’octubre a les 19 h
«Els Capsigranys, una embranzida en els anys vuitanta»
Ponents: Pep López, actor i director; Francisca Pocoví, Cati Riera i Catalina Sureda,
actrius i directores.
Divendres 3 de novembre a les 19 h
«Mostra de Teatre Escolar. Fer fonaments»
Ponents: Antoni Rosselló i Joan Toni Sunyer, actors i directors; Rosa Sunyer, actriu i
directora.
Divendres 10 de novembre a les 19 h
«La Fira de Teatre»
Ponent: Tomeu Amengual, director de la Fira.
Divendres 17 de novembre a les 19 h
«El futur del teatre a Manacor»
Taula rodona, moderada per Antoni Riera Vives (professor i periodista), amb
Margalida Amengual, actriu i directora; Joan Gomila, actor i director; Miquel Mestre,
autor i director; Joan Miquel Artigues, actor i creador artístic.
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Divendres 24 de novembre a les 19 h al Teatre Municipal de Manacor
Projecció del documental: Acorats. Crònica d’un fenomen (director: Joan Martí Mir).
Introducció del documental, a càrrec d’Antoni Gomila Nadal, autor i actor.
Preu: gratuït per als matriculats al curs.
2 € per als no matriculats.
Coordinació
Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí.
Durada
La durada del curs és d’11 hores, 2 de les quals són no presencials.
Lloc de les classes
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general.
Quota
Residents al municipi de Manacor: 25 €.
No residents al municipi de Manacor: 35 €.
Tots els actes són oberts a qualsevol persona que vulgui assistir-hi, encara que no
s’hi hagi matriculat.
Certificat
Els alumnes matriculats tendran dret a un certificat si superen el 80% d’assistència a
les classes.
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ALUMNES
Alumnes matriculats
Total d’alumnes matriculats..................................................................................................4
Característiques dels alumnes matriculats
El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 70,75%. El grau
d’interès demostrat ha estat, també, molt elevat, amb una bona participació.
Assistència total (alumnes matriculats i assistents no matriculats)
Aquest curs és obert al públic en general. És per això que la mitjana de persones que
assisteixen a tot el curs és més elevada que el nombre d’alumnes matriculats.
Assistència a cada sessió:
«Els antecedents del teatre a Manacor»: 20 persones
«Els Capsigranys, una embranzida en els anys vuitanta»: 15 persones
«Mostra de Teatre Escolar. Fer fonament»: 25 persones
«La Fira de Teatre»: 23 persones
«El futur del teatre a Manacor»: 25 persones
Projecció del documental: Acorats. Crònica d’un fenomen (director: Joan Martí Mir): 30
persones
Mitjanes d’assistència
A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ............................................ 23 persones
La mitjana d’assistència és molt superior al nombre d’alumnes matriculats a causa
que les conferències són obertes al públic en general. Com que per a aquest cicle no
s’han pogut sol·licitar crèdits de formació del professorat, el nombre d’alumnes
matriculats és molt baix.
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IMATGES DE LES CONFERÈNCIES, PONENTS I COORDINADORS DEL
CURS

Conferència de Dolors Domínguez i Margalida Febrer: «Els antecedents del teatre a Manacor». A la dreta, Guillem
Melis, president de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí (30.10.2017).

«Mostra de Teatre Escolar. Fer fonaments», ponència amb Joan Toni Sunyer, Antoni Rosselló i Rosa Sunyer
(03.11.2017).
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Cartell de la darrera sessió del cicle dedicat al Teatre a Manacor (24.11.2017).
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6. CICLE DE CONFERÈNCIES «ME SOBREN PARAULES». DEL
ROCK CATALÀ A LA MÚSICA MÉS COOL
El cicle de conferències que s’ha duit a terme a l’Escola de Mallorquí al llarg dels
mesos de febrer i març de 2018 ha pogut disposar de crèdits de formació permanent
del professorat gràcies a la col·laboració del CEP de Manacor del Govern de les
Illes Balears.
Objectius
1. Conèixer de primera mà, a través d’aportacions
d’experts, editors i músics, com es gesta el moviment
del rock català els anys noranta i de quina manera
evoluciona fins als nostres dies.
2. Estudiar la vinculació del moviment del rock català i
de la música feta en català en general amb la
consolidació d’una idea de comunitat lingüística.
3. Conèixer els vincles orgànics o casuals del moviment de la música feta en
català a Mallorca en general i a Manacor en particular.
Programa
Divendres 9 de febrer a les 19 h
«Passat, present i futur del rock català»
Ponent: Lluís Gendrau, director de la revista Enderrock.
Divendres 16 de febrer a les 19 h
«La indústria discogràfica en català»
Ponent: Miquel Àngel Sancho, director de la discogràfica Blau i gerent de la
botiga de discos Xocolat.
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Divendres 23 de febrer a les 19 h
Taula rodona: «Explosió de rock català a la Mallorca dels anys 90»
Ponents: Marcos Gil, excomponent de Tots Sants; Joan Miquel Oliver,
excomponent d’Antònia Font, i Antoni Nicolau, excomponent d’Ocults.
Divendres 9 de març a les 19 h
«País, música i militància»
Ponent: Francesc Ribera, Titot, excomponent de Brams.
Divendres 16 de març a les 19 h
Taula rodona: «Música de creació pròpia vs. versions»
Ponents: Natàlia Tascón, membre de Grollers de Sa Factoria; Joan Cabot,
director de Bubota Discos; Joan Barceló, excomponent d’Horris Kamoi, i
Llorenç Carreres, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Manacor.
Divendres 23 de març a les 19 h
Concert íntim i experiència musical dels grups manacorins Galindons i Roig!
Aforament limitat a l’espai de l’Escola.
Coordinació
Activitat coordinada conjuntament entre l’Escola Municipal de Mallorquí de
l’Ajuntament de Manacor i el CEP de Manacor.
Antoni Riera Vives, professor i periodista.
Sebastià

Llodrà

Oliver,

assessor

del

CEP

de

Manacor

(sllodra@cepmanacor.cat).
Lloc de les sessions
Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió.
Passeig del Ferrocarril, 79, Manacor.
Dates
Del 9 de febrer al 23 de març de 2018.
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Durada
La durada del curs és de 10 hores.
Destinataris
Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al personal
docent. Hi ha 30 places disponibles amb crèdits de formació permanent del
professorat adreçades a docents.
Quota
Residents al municipi de Manacor: 25 €.
No residents al municipi de Manacor: 35 €.
Tots els actes són oberts a qualsevol persona que vulgui assistir-hi, encara que
no s’hi hagi matriculat.
Certificat
Els alumnes matriculats tendran dret a un certificat si superen el 85%
d’assistència a les sessions (és a dir, a cinc de les sis sessions) i entreguen un
treball de valoració del curs.
Informació i matrícula
Del 18 de gener al 2 de febrer de 2018, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i
els dimecres de 17 a 20 h, presencialment a l’Escola Municipal de Mallorquí:
molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79 (Manacor). Tel.: 971 83 49 83 / 662
320 383
a/e: emm@manacor.org - www.escolademallorqui.cat
Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits de formació primer han de
fer una inscripció presencial a l’Escola de Mallorquí, del 18 de gener al 2 de
febrer de 2018. Posteriorment, del 3 al 7 de febrer de 2018, han de formalitzar
la inscripció telemàtica al Portal del personal > Formació dels DOCENTS >
Sol·licitud cursos > CEP de Manacor.
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Si algú no disposa d’accés al Portal del personal, a part d’inscriure’s
presencialment a l’Escola de Mallorquí dins el termini establert, ha de
formalitzar una altra inscripció, també presencial, al CEP de Manacor del 5 al
7 de febrer de 2018 (camí de Bendrís, s/n, Manacor - 971 55 59 12).

Pla d’avaluació de l’activitat
L’avaluació ha estat permanent i s’ha tengut en compte l’assistència i participació en
les classes. Ha anat a càrrec de la responsable del curs. Els matriculats, per superar el
85% d’assistència, han hagut d’assistir, com a mínim a 5 classes i han fet un treball
de valoració de cada conferència més una valoració global del curs. En el cas dels
alumnes que hagin sol·licitat crèdits de formació del professorat a part de les tasques
que s’han d’entregar a l’Escola de Mallorquí també han de fer un qüestionari
d’avaluació a través del Portal de personal del CEP de Manacor.
ALUMNES
Alumnes matriculats
Sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat...........................................14
Sol·liciten certificat d’assistència ........................................................................................3
--------Total d’alumnes matriculats...............................................................................................17
Característiques dels alumnes matriculats
El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 89,29%. El grau
d’interès demostrat ha estat, també, molt elevat, amb una bona participació. Els
alumnes matriculats han fet una fitxa de valoració de cada conferència i una fitxa de
valoració del curs en general, i un qüestionari d’avaluació a través del Portal de
personal del CEP de Manacor, en cas que hagin sol·licitat crèdits de formació del
professorat.
Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 82,35% dels alumnes ha
estat prioritari el fet d’obtenir crèdits.
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Assistència total (alumnes matriculats i assistents no matriculats)
Aquest curs és obert al públic en general. És per això que la mitjana de persones que
assisteixen a tot el curs és més elevada que el nombre d’alumnes matriculats.
Assistència a cada sessió:
«Passat, present i futur del rock català»: 40 persones
«La indústria discogràfica en català»: 30 persones
Taula rodona: «Explosió de rock català a la Mallorca dels anys 90»: 40 persones
«País, música i militància»: 30 persones
Taula rodona: «Música de creació pròpia vs. versions»: 35 persones
Concert íntim i experiència musical dels grups manacorins Galindons i Roig!: 70
persones
Mitjanes d’assistència
A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques)............................................40,83 persones
La mitjana d’assistència és molt superior al nombre d’alumnes matriculats a causa
que les conferències són obertes al públic en general. Només s’hi matriculen aquells
que volen crèdits de formació permanent del professorat o bé un certificat
d’assistència.
VALORACIÓ
La valoració del curs s’ha extret dels treballs i dels comentaris que ens han fet arribar
els alumnes matriculats, la qual cosa serveix als organitzadors per fer l’avaluació del
curs.
Valoració global
Si agafam l’escala de puntuació següent: dolenta, acceptable, positiva, bona, molt bona, la
valoració mitjana que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de bona. Sobre un màxim de
5, la nota treta ha estat de 4,16 punts.
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Valoració de les sessions
Generalment, totes les conferències han estat ben valorades. Potser les que més han
cridat l’atenció han estat la de «Passat, present i futur del rock català» de la qual han
destacat, sobretot, el suport audiovisual que va emprar el ponent, i la taula rodona
«Explosió del rock català a la Mallorca dels anys 90». Ara bé, alguns alumnes també
han valorat molt positivament el concert íntim i l’experiència musical dels grups
manacorins Galindons i Roig!, les xerrades de «La indústria discogràfica en català» i
la taula rodona «Música de creació vs. versions». La ponència que ha rebut una
valoració menys positiva ha estat la de «País, música i militància», ja que els alumnes
han comentat que ha estat massa de caràcter polític i hi han trobat a faltar l’aspecte
més musical.
Aspectes a millorar
Els aspectes del curs que els alumnes han considerat que es podrien millorar han
estat els següents:
-

Segons l’opinió d’alguns alumnes, els ponents s’haurien de preparar més les
ponències, sobretot els de la taula rodona.

-

Alguns alumnes han trobat a faltar músics de grups coneguts, representació
del País Valencià i grups de música amb presència femenina, ja que en tot el
monogràfic l’única dona que hi ha participat ha estat Natàlia Tascón.

-

Així com alguns alumnes pensen que s’hauria d’ajustar una mica el temps,
d’altres creuen que seria bo fer les sessions més llargues per aprofundir més
en el tema tractat i per poder escoltar fragments musicals de les cançons i
grups esmentats.

-

En referència al concert, seria millor, en cas de fer-se una altra vegada, fer-lo
en un espai amb millors condicions acústiques.

Conclusions
Els alumnes han valorat positivament el curs en general i, fins i tot, algú creu
convenient fer-ne una segona part.
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IMATGES DEL CICLE

Lluís Gendrau, director de la revista Enderrock: «Passat, present i futur del rock català» (09.02.2018).

«La indústria discogràfica en català», amb Miquel Àngel Sancho, director de Blau i de Xocolat (16.02.2018).
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Francesc Ribera, Titot, components de Brams: «País, música i militància» (09.03.2018).

Taula rodona «Música de creació pròpia vs. versions» (16.03.2018).

Públic assistent a la darrera sessió (23.03.2018).
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Concert íntim i experiència musical dels grups Roig!, a l’esquerra, i Galindons, a la dreta (23.03.2018).
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7. TALLER DE POESIA
Des del curs 2016-2017, dins la Secció de Cultura, a part dels tradicionals cursos de
formació permanent, es va incorporar un taller de lectura per a adults. Joan Manuel
Homar va ser l’encarregat de la coordinació i la impartició de les 4 sessions del curs.
La proposta per al curs 2017-2018 del mateix professor va ser un taller pensat per a
totes aquelles persones que els agrada llegir poesia i que volen augmentar la seva
competència lectora i alhora començar-ne a escriure o a continuar-ne escrivint.
Objectius
• Adquirir les eines i les habilitats essencials per llegir, comprendre i analitzar
poemes.
• Escriure poemes utilitzant els recursos estudiats al taller.
• Desenvolupar l'esperit crític aplicat tant a l'obra d'altres com a la producció
pròpia.
Continguts
• Innovació versus estereotip.
• Recursos formals: mètrica i figures retòriques.
• El tema del poema.
• La veu del poema.
• El to i el lèxic del poema.
• Lectura, anàlisi i comentari de poemes de diferents tipologies i temàtiques.
Possibles models.
• Domini dels coneixements i de les habilitats lingüístiques: domini del codi i
de les tècniques d’escriptura.
• La lectura en veu alta del poema.
• Comentari dels textos poètics dels participants.
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8. PROJECTE DE CULTURA POPULAR
8.1. LES DANSES RITUALS DE MANACOR
Com cada any, l’Escola de Mallorquí ha continuat amb l’oferta educativa d’ensenyar
les danses rituals de Manacor als alumnes més petits del municipi, concretament als
alumnes d’infantil (5 anys).
A partir del novembre de 2017 i fins al maig de 2018 prop de 400 nins i nines han
passat pel molí d’en Beió per aprendre la dansa dels Indis, Moretons i Cossiers. Els
monitors d’aquests tallers han estat Sebastià Riera Pocoví, Catalina Riera Pocoví i
Laura Oliva Viana.
A cada sessió es treballa la festa que emmarca la dansa, la seva història i tots els
elements que s’hi relacionen: vestuari, cançons, jocs, música, ball, etc. Els objectius
d’aquesta activitat són els següents:
• Conèixer les danses rituals del nostre municipi.
• Motivar els alumnes tractant la part psicomotriu i cognitiva d’una manera lúdica.
• Motivar els pares i la societat en general a sortir al carrer per veure la dansa amb els
seus fills, el dia de la seva sortida, com a manera d’integració i coneixement del
nostre patrimoni.
• Reforçar la normalització lingüística.
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Tallers de danses rituals (Moretons i Cossiers) del CEIP Jaume Vidal i Alcover.
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9. ELS COSSIERS DE MANACOR
9.1. PARTICIPACIÓ DELS COSSIERS DE MANACOR A UNA TAULA RODONA A
PORRERES
Divendres 27 d’octubre de 2017, l’Agrupació Cultural i els Xeremiers de Porreres
varen dur a terme a Porreres mateix una taula rodona sobre l’evolució dels balls dels
Cossiers dels diferents pobles de Mallorca. Sebastià Galmés hi va assistir en
representació dels Cossiers de Manacor.

9.2. PRIMER ASSAIG DELS COSSIERS
Com ja és tradició, el primer divendres després de St. Antoni comencen a l’Escola
els assajos per aprendre les danses dels Cossiers. El coordinador és Sebastià Galmés
Miquel.
9.3. TALLER «CONEIX ELS COSSIERS»
Alguns representants dels Cossiers de Manacor varen tenir, al curs 2014-2015, la
iniciativa de donar a conèixer la dansa als centres educatius de Manacor amb
l’objectiu de difondre aquest ritual tan antic de Manacor i amb la intenció de captar
possibles nous balladors. És per això que a l’oferta educativa de l’Ajuntament de
Manacor s’ofereix el taller Coneix els Cossiers. Cinc escoles l’han sol·licitat i els
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monitors encarregats d’ensenyar les danses han estat Joana M. Bauzà i Cristian
Izquierdo.

9.4. SORTIDES DELS COSSIERS DE MANACOR
La primera sortida dels Cossiers de 2018 va ser el diumenge 20 de maig, dia del Sant
Crist o Cinquagesma, a les 17.30 h des de ca la dama, carrer de la Verònica, 31.
L’itinerari va ser el següent: na Camel·la, Amor, Baix des Cós, Sant Crist, plaça de
Ramon Llull, Jaume Domenge, Mercadal, Alexandre Rosselló, sa Bassa, Peral,
Weyler i Rector Rubí (el Palau).
La segona sortida dels Cossiers de 2018 va ser el divendres 25 de maig, dia del pregó
de les Fires i Festes de Primavera, a les 17 h des de ca la dama, carrer de la Verònica,
31. L’itinerari va ser el següent: Riera de Conies, molí d’en Fraret, Ecònom Pere
Bonnín, Vilanova, Verònica, na Camel·la, Carlos Gómez, Artà, Rector Rubí (el
Palau), Bosch, sa Bassa, Francesc Gomila, Llaurador, Joan Lliteres, Major, Nou i
Ajuntament.
Enguany, els participants a les sortides foren:
SORTIDA 20 DE MAIG

SORTIDA 25 DE MAIG

Nicolau Puig Duran (cossier)

Joan Xavier Andreu Gayà (cossier)

Cristian Izquierdo Guillén (cossier)

Lluc Gayà Sansó (cossier)

Joan Miquel Truyols Mas (cossier)

Lluís Forteza Llull (cossier)

Xavier Brunet Galmés (cossier)

Cristian Izquierdo Guillén (cossier)

Sebastià Capó Bauçà (cossier)

Antoni Bassa Ferrer (cossier)

Martí Miquel Duran (cossier)

Antoni Nadal Fullana (cossier)

Dimoni: Lluís Forteza Llull

Dimoni: Nicolau Puig Duran

Dama: Margalida Forteza Llull

Dama: Margalida Forteza Llull

Flabiolera: Antònia Bassa Sureda

Flabioler: Sebastià Capó Bauçà
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Per fer difusió dels itineraris, enguany s’ha seguit amb mateixa la iniciativa dels
darrers dos anys, la de difondre a través de les xarxes socials i per WhatsApp els
plànols amb l’itinerari de les dues sortides dels Cossiers.

Itineraris de les dues sortides dels Cossiers 2018.

Cossiers de Manacor 20 de maig de 2018.
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9.5. XVI CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS
Dia 31 de maig a les 19 h es va fer l’entrega dels premis del XVI Concurs de Cartells
dels Cossiers, el XVI Concurs de Redacció per a Joves i el IX Concurs de
Microrelats a la Institució Pública Antoni M. Alcover.
Pel que fa al concurs de cartells, l’Escola atorgà un premi de 150 € a la guanyadora:
Helena Mateos Sánchez, de 1r de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover; els dos
finalistes, que reberen el premi de 50 € cada un, foren Andrea González Maraver, de
1r de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover i Aina Bassa Julià de 4t d’ESO de
La Salle.

Cartell guanyador 2018.
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Finalistes XVI Concurs de Cartells dels Cossiers.

9.6. RECEPCIÓ DELS COSSIERS
Dia 28 de juny l’Escola va acollir un any més la festa d’agraïment als Cossiers de
Manacor que han sortit a ballar el 2018. Durant l’acte es va fer l’entrega d’un
obsequi per a cada un dels cossiers, la dama, el dimoni, la fabiolera i el coordinador.
L’obsequi d’aquest any ha estat un àlbum de fotografies realitzat per Llorenç Gris
amb imatges de les dues sortides del 2018.
A més dels cossiers, varen assistir a l’acte membres del claustre de professors, de la
Comissió Permanent de l’EMM i els portaveus de cada partit amb representació a
l’Ajuntament. Durant l’acte, es va fer entrega d’un obsequi, tres llibres a la
presentadora de l’acte de Reconeixement de Mèrits d’enguany, Margalida Rosselló.
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10. LA MULASSA
10.1. RECEPCIÓ ALS MULASSERS 2018
La data de l’acte de recepció dels mulassers 2018 serà dia 13 de setembre. Per tant,
queda pendent de publicació a la present memòria, la nota de premsa i la fotografia
de l’acte.
10.2. ASSAJOS DE LA MULASSA
Una colla de nou joves són els encarregats de fer ballar la Mulassa pels carrers del
poble de Manacor al llarg de les dues sortides anuals (18 i 24 de juliol de 2018). Els
mulassers de 2018 foren:
Sebastià Riera Pocoví
Antoni Grimalt Brunet
Joaquim Sabater Romero
Lluís Forteza Llull
Antoni Nadal Fullana
Lluc Martí Galmés
Petra Maria Llull Cabrer
Joan Miquel Truyols Mas
Maria Montserrat Amer Ribot
Jaume Galmés Llull
10.3. SORTIDA PER LA CRIDA DE LA FESTA DE ST. JAUME (18 DE JULIOL)

El 18 de juliol, dia de la crida a la festa de Sant Jaume es fa la primera cercavila amb
la Mulassa de Manacor amb l’itinerari següent: plaça del Palau, plaça de la Rectoria,
carrer de l’Escolà Pocoví, plaça de la Constitució, carrer del Mercadal, carrer d’en
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Bosch, carrer de n’Alexandre Rosselló, plaça de sa Bassa, carrer de Peral, plaça de
Weyler, plaça del Palau
Enguany, amb les paraules de Miquel Grimalt Gelabert, geògraf i investigador i
professor de la UIB, s’iniciaren les festes de St. Jaume 2018.

10.4. SORTIDA PER L’ENCAMISADA DE ST. JAUME (24 de juliol)
Dia

24

de

juliol,

dia

de

l’encamisada de Sant Jaume, és
l’altre dia triat per a la sortida de
la Mulassa, que juntament amb els
Xeremiers

de

Manacor,

els

Gegants de Sant Domingo, la
Colla

Castellera

Al·lots

de

Llevant, la Banda Municipal de
Música de Manacor i els Cavalls de Sant Jaume faran el recorregut següent amb
sortida de la plaça de Sant Jaume: Joan Lliteres, sa Bassa, Peral, Bosch i plaça del
Palau, amb arribada a la plaça del Rector Rubí.
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11. PAPERS DE SA TORRE
11.1. PAPERS DE SA TORRE NÚM. 70 I 71
D’ençà del 1987 l’Escola edita materials, conferències o treballs destacats que han
tengut relació amb l’entitat. El gener de 2018 va sortir a la llum el número 70 de la
col·lecció «Papers de sa Torre», fruit del cicle de conferències que va tenir lloc el
febrer de 2017 dedicat a estudiar les relacions entre la cultura de les Illes Balears i la
de Grècia. I l’abril de 2018 s’edità el «Papers de sa Torre» número 71, dedicat a
recopilar les ponències del cicle que es va fer el 2016 sobre el patrimoni musical.
Ambdues edicions segueixen la línia dels darrers números de la col·lecció i són de
consulta pública en línia, en format PDF, a través de consulta del web
escolademallorqui.cat.

Podeu consultar-ne l’edició en línia aquí.

Podeu consultar-ne l’edició en línia aquí.
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12. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2018
El Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí,
reunit en sessió plenària el dia 21 de febrer de
2018, va decidir atorgar el Reconeixement de
Mèrits 2018 a Bernat Nadal Nicolau, escriptor
manacorí, per la seva aportació a la difusió de
la llengua i cultura catalanes.
L’acte del Reconeixement de Mèrits va tenir
lloc divendres 8 de juny, a les 20.00 h al Teatre
Municipal de Manacor, i hi assistiren prop de
300 persones. La presentadora de l’acte va ser
Margalida Rosselló Riera, professora dels
cursos d’història de Mallorca de l’Escola, i el
padrí del reconegut, Ponç Pons, escriptor menorquí. Per motius personals, Ponç
Pons no va poder assistir a l’acte i el seu discurs fou pronunciat per l’actor Joan
Miquel Artigues.
Fotos de l’acte
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13. ALTRES ACTIVITATS I ACTES
13.1. PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA AL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
Dia 5 d’octubre de 2017 es va celebrar en el Parlament el Ple del Consell Social de la
Llengua Catalana, l’òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística adscrit a
la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. L’integren persones i entitats
representatives de les Illes Balears, les quals són convidades a participar de forma
activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern de les Illes Balears
per incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen
com a llengua oficial pròpia de les Illes Balears. Aquest òrgan de participació permet
que la xarxa ciutadana organitzada entorn de la defensa de la llengua catalana pugui
participar

en

el

disseny

de

la

política

lingüística

del

Govern.

En aquesta reunió hi va assistir Emma Terés en representació de l’Escola Municipal
de Mallorquí.
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13.2. BALLADA INAUGURAL AMB ES REVETLERS
Dia 6 d’octubre es va dur a terme una ballada popular per inaugurar el curs 20172018 al parc del molí d’en Beió. El grup escollit per a la ballada fou Es Revetlers.

13.3. ASSAJOS DE DAMES DE STA. CATALINA A L’ESCOLA
Fa més de tres anys que es cedeix la Sala de Ball de l’Escola de Mallorquí, perquè les
Dames de Sta. Catalina hi puguin dur a terme els assajos.
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13.4. NADAL A L’ESCOLA
El claustre de professors de l’Escola va organitzar una ballada i xocolatada per als
alumnes de català, ball i història. La celebració es va dur a terme dia 14 de desembre
de 2017.

L’Escola també va voler tenir un detall amb els vocals assistents a la reunió 4/17 del
Ple de l’Escola de Mallorquí, sessió mantinguda dia 20 de desembre del 2017, i se’ls
va obsequiar amb un nadaler i un llapis de memòria USB (aquest darrer a càrrec del
Servei Lingüístic de l’Ajuntament).

Membres representants del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí.
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13.5. PARTICIPACIÓ EN LES FESTES SANT ANTONI
13.5.1. CONFERÈNCIA D’ANTONI JANER
Dia 11 de gener, emmarcat dins el programa de les festes de St. Antoni organitzades
pel Patronat de St. Antoni, a l’Escola va tenir lloc una ponència dedicada a estudiar
la figura dels dimonis des del món clàssic fins a l’actualitat. El ponent va ser el
professor de cultura clàssica i periodista Antoni Janer Torrens.
Enllaç de Youtube amb la conferència sencera:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=scI0RC8KsTM

Antoni Janer, periodista i professor de cultura clàssica.

Assistents a la conferència (11.01.2018).

13.5.2. JURATS DE FOGUERONS I BENEÏDES
És tradició que una sèrie de professors de l’Escola formin part del jurat dels
foguerons de St. Antoni i de les carrosses i la indumentària de les beneïdes de
Manacor.
Els representants de l’Escola i de l’Associació d’Amics que formaren part dels
diferents jurats foren els següents:
Foguerons: Maria Ruiz
Beneïdes: Isabel Andreu, M. Antònia Móra, Miquel Vives i Guillem Melis.
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13.6. PARTICIPACIÓ EN L’OFRENA FLORAL A MN. ALCOVER
Dia 2 de febrer la Institució Alcover va dur a terme l’ofrena
floral a l’obelisc dedicat a Mossèn Antoni M. Alcover per
commemorar el 156è aniversari del seu naixement. L’Escola
també va participar d’aquest amb l’aportació d’un centre
floral a l’obelisc. La pluja va fer suspendre l’acte d’ofrena
oficial i la col·laboració de l’Associació d’Amics amb la
indumentària del segle XVIII.

13.7. VISITA DEL CEIP MOLÍ D’EN XEMA A L’ESCOLA
A proposta d’una mestra del CEIP Molí d’en Xema, al llarg dels mesos de febrer i
abril, 4 grups d’alumnes de primària tengueren l’oportunitat de visitar l’Escola a
través del projecte que tenen al Molí d’en Xema dels ambients a diferents indrets del
poble de Manacor. La visita la dugué a terme M. Magdalena Barceló, professora de
ball de l’Escola, la qual els impartí un taller amb els punts bàsics de ball de bot.
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13.8. CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES ILLES BALEARS (1 DE MARÇ)
A proposta del Govern de les Illes Balears, l’Escola i l’Associació d’Amics de
l’Escola participaren en l’organització d’actes per commemorar la celebració del Dia
de les Illes Balears. Les dues activitats proposades foren un taller d’instruments
populars a les 10 h, a càrrec dels monitors Miquel Tugores i Tomàs Salom, i una
ballada popular amb l’Agrupació Sa Torre a les 12 h. Les dues activitats es varen dur
a terme a la plaça de Ramon Llull de Manacor. Les despeses del monitoratge del
taller i del grup de ball varen ser a càrrec del Govern de les Illes Balears.
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13.9. CONVENIS AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS (CAIB)
13.9.1. TALLERS DE CONVERSA DE CATALÀ
Al llarg dels mesos de febrer i març de 2018 es varen dur a terme dos tallers de
conversa a través d’un conveni que se signà entre l’Escola i l’Institut d’Estudis
Baleàrics. S’han duit a terme dos tallers de conversa, un B1 amb 10 alumnes i un B2
amb 18 alumnes, per cobrir aquest buit que hi ha entre els exàmens escrits i els orals
del Govern. Els professors, contractats per l’IEB han estat Antoni Lluís Reyes (B1) i
Maria Pocoví (B2).
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Al mes d’agost es va dur a terme un altre taller de conversa de nivell B2, a càrrec de
l’Institut d’Estudis Baleàrics, per poder cobrir el buit que hi ha entre la prova escrita
del mes de maig i la prova oral del mes de setembre. El professor ha estat Antoni
Lluís Reyes.

13.9.2. CREACIÓ DEL CENTRE DE CATALÀ DE MANACOR
Nota de premsa del web de l’Ajuntament de Manacor:
L’Ajuntament i el Govern creen un nou centre de català que complementarà
l’Escola de Mallorquí
La batlessa de Manacor i la consellera de Cultura han signat el conveni que el farà
possible.
L’Ajuntament de Manacor i l’Institut d’Estudis Baleàrics han signat el conveni que
farà possible la creació d’un centre de català a Manacor per poder dur-hi a terme
actuacions culturals i de formació lingüística de llengua catalana. La batlessa de
Manacor, Catalina Riera, i la consellera de Cultura, Francesca Tur, han signat el
conveni que farà possible la instal·lació d’aquest nou servei. «Estam encantats que el
Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics col·laborin amb Manacor per poder oferir una
eina educativa més a la ciutadania i a més, gràcies a aquesta la col·laboració
institucional, podem potenciar el coneixement i la difusió de llengua catalana i de la
nostra

cultura»,

ha

explicat

la

batlessa

de

Manacor,

Catalina

Riera.

El Centre de Català de Manacor estarà ubicat en el molí d’en Beió, seu de l’Escola
de Mallorquí i del Servei Lingüístic Municipal. L’IEB aportarà una assessora que
gestionarà el Centre, i l’Ajuntament aporta l’espai, que estarà dotat de mitjans i
materials per facilitar l’aprenentatge individualitzat del català. Dins la franja horària
del Centre, els usuaris hi podran assistir quan vulguin i les hores que vulguin.
S’ajustarà, per tant, a les necessitats i al ritme personal de cada aprenent.
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El Centre de Català de Manacor és el cinquè de les Illes (hi ha els de Palma, Inca,
Ciutadella i Eivissa). Aquests centres ofereixen molts d’avantatges a l’aprenent: pot
seguir el seu propi ritme d’aprenentatge; pot triar l’horari i el temps de dedicació que
més li convenguin; pot matricular-s’hi quan vulgui, no hi ha terminis d’inscripció;
pot demanar assessorament a la persona encarregada del centre, que el guiarà en el
procés d’aprenentatge; i pot participar en les sessions de conversa que s’hi
organitzen.
El Centre de Català de Manacor s’obrirà ben aviat al públic, i el seu horari serà els
dilluns i dimarts de 10 a 14 h, i els dimecres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. La signatura
d’aquest conveni ha sorgit de la voluntat de l’Ajuntament i del Govern d’ajuntar
esforços amb el propòsit de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la
llengua catalana i la cultura de les Illes Balears.

13.10. RECUPERACIÓ DELS CANTS DE SALES
A iniciativa d’un grup de professors i de gent vinculada a l’Escola de Mallorquí, a la
música a i la cultura popular, per les festes de Pasqua de 2017 hi hagué la idea de
recuperar els cants que es cantaven a Manacor per anar a captar panades en temps
de Pasqua. Enguany, dos anys més tard de la recuperació d’aquests cants a Manacor,
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s’ha seguit amb la iniciativa i el diumenge de Pasqua, dia 1 d’abril de 2018, després
d’una sèrie d’assajos que han duit a terme a l’Escola, han sortit els salers a fer un
recorregut pel centre de Manacor.

Nota de premsa del web de l’Ajuntament de Manacor:
Grups de salers surten a cantar per tot el municipi i mantenen viva aquesta
tradició vinculada a les festes de Pasqua
A Manacor, Son Macià i Porto Cristo diferents grups canten i fan la capta.
Segons va descriure Antoni M. Alcover al seu diccionari els salers són «cadascun
dels joves que el dia de Pasqua van de casa en casa cantant i sonant per captar
panades». Aquesta tradició s’ha mantingut viva al nucli de Son Macià, on els joves
no han deixat mai de cantar i demanar panades el dia de Pasqua. A Manacor, els
salers sortiren pels carrers de la ciutat almanco fins al 1926. L’any passat, o sigui més
de vuitanta anys més tard, un grup d’entusiastes de la cultura i la música popular
aconseguiren el repte de recuperar el cant de panades a la ciutat de Manacor. A
Porto Cristo la recuperació és una realitat des de fa uns quants anys i per això avui
dia

els

salers

són

una

tradició

viva

en

molts

punts

del

municipi.

L’any passat diferents persones vinculades al col·lectiu d’Amics de l’Escola
Municipal de Mallorquí i a l’Agrupació sa Torre, juntament amb molts altres
voluntaris recuperaren i assajaren les antigues melodies que canten els salers. I una
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vegada acabada la processó de l’Encontre, el diumenge de Pasqua, els diferents
grups de salers del municipi han sortit a cantar i a demanar panades. A Manacor i a
Porto Cristo l’itinerari ha estat urbà, els músics i els cantaires han recorregut
diferents carrers tot demanant panades i confits a les diferents cases. A Manacor els
músics també han fet una aturada especial a la residència de la tercera edat, on molts
dels padrins i padrines han recordat els cants. A Son Macià la ruta dels salers també
ha passat per fora vila, tot cantant alguns dels versos més característics del cant de
sales al municipi de Manacor. Tot seguit reproduïm algunes de les estrofes del cant
de sales.
Noltros estarem contents
i això bé ho podeu pensar
panada mos heu de dar
d’això no us faceu dolents.
I ara diran es salers:
Panada mos han donada
això és una gent honrada
que no ho poden ser més.
Panada mos heu de dar,
plena i afavorida:
si deis que no és beneïda
noltros menam s’escolà.
Duim sa botella i es flasco
per pagar la caritat,
amb salut i amistat
vegem ses festes de Pasco.
Amb arribar a sa carrera
mos hi solem aturar
demanam si pot entrar
es salers i sa bandera.

89

Noltros som com a germans
n’hi ha de petits i grossos
si mos dau panada amb ossos
la donarem a n’es cans.

13.11. BALLADES EN DIUMENGE (ABRIL-MAIG)
Nova proposta de dur a terme ballades en diumenge matí, per potenciar la cultura
popular i l’oferta cultural en espais públics de Manacor ben aptes, com és el cas de la
plaça de Ramon Llull.
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Grup contractat: Tramudança (15.04.2018).

Balladors i públic dia 15 d’abril de 2018.

13.12. BALLADA I CARAGOLADA DE ST. MARC
Dia 27 d’abril l’Escola de Mallorquí i l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí
varen organitzar, amb la subvenció de la Federació de Música i Ball de Mallorca i del
Consell de Mallorca, la ja cinquena edició de la ballada per celebrar la festivitat de
Sant Marc a la plaça del Palau. A part de la ballada, que va ser a càrrec del grup
S’Estol des Gerricó, es va dur a terme una caragolada, com és tradició per sant
Marc.

91

13.13. XVI CONCURS DE REDACCIÓ LITERÀRIA PER A JOVES
Dia 27 d’abril es va dur a terme al molí d’en Beió la setzena edició del concurs de
redacció adreçat a alumnes d’ESO i batxillerat del municipi de Manacor. L’Escola de
Mallorquí atorga un premi especial de 100 € al text redactat amb major correcció
gramatical. En aquesta edició el guanyador va ser Jaume Santandreu Sureda, de 1r de
batxillerat de l’IES Manacor.

13.14. INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE CATALÀ DE MANACOR
Dia 7 de maig de 2018 a les 19 h es va inaugurar el Centre de Català de Manacor,
ubicat a l’Aula Llull del molí d’en Beió (Escola Municipal de Mallorquí). A través
d’un conveni signat entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Manacor.
Nota de premsa del web de l’Ajuntament de Manacor:
El nou Centre de Català de Manacor engrandeix l’oferta formativa i
lingüística de l’Escola de Mallorquí
La batlessa i la consellera de Cultura han inaugurat el centre d’autoaprenentatge.
La batlessa de Manacor, Catalina Riera; juntament amb la consellera de Cultura,
Participació i Esports, Fanny Tur; i en companyia dels alumnes i dels amics de
l'Escola de Mallorquí, han inaugurat el nou Centre de Català de Manacor. Es tracta
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d’un centre d’autoaprenentatge que s’ubica a l’aula Llull de l’Escola Municipal de
Mallorquí i que s'ha posat en marxa gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de
Manacor

i

l’Institut

d’Estudis

Baleàrics.

«Aquest nou Centre de Català fa encara més gran la immensa oferta formativa i
cultural de l’Escola de Mallorquí, un centre municipal que des de fa quaranta-cinc
anys fa feina per difondre el coneixement i l’estima a la llengua catalana», ha explicat
la batlessa de Manacor, Catalina Riera. «Teníem moltes ganes d’obrir aquest centre a
Manacor perquè el municipi és un autèntic referent cultural», ha explicat la
consellera Fanny Tur. «Poder situar el centre a l’Escola de Mallorquí és tot un luxe,
precisament perquè l’Escola és un model de feina constant que hem de tenir molt
present»,

ha

afegit

la

consellera.

Just després dels parlaments tothom que ha volgut ha pogut conèixer de prop els
materials i recursos del nou Centre de Català. A més, l’acte inaugural ha comptat
amb música en directe, que ha anat a càrrec del jove músic manacorí Joantià Sansó.
El Centre de Català és un espai dotat de mitjans i materials per facilitar
l’aprenentatge individualitzat del català, i s'ajusta a les necessitats i al ritme personal
de cada aprenent. S'hi pot estudiar qualsevol nivell de català, des de l’inicial fins al
llenguatge administratiu. Els usuaris hi poden assistir quan volen i les hores que
volen en la franja horària del centre, que obre els dilluns i dimarts de 10 a 14 h, i els
dimecres

de

10

a

13

i

de

16

a

19

h.

El Centre de Català de Manacor, que es troba a l’aula Llull de l’Escola Municipal de
Mallorquí, es va obrir als usuaris el passat dia 9 d’abril. Aquest nou centre ofereix la
possibilitat de fer feina amb els llibres de consulta, manuals, diccionaris i fitxes
autocorrectives. A part, els usuaris també poden utilitzar l’ordinador per a les
comprensions orals, dictats en línia, i programes d’autoaprenentatge. Els usuaris
tenen a la seva disposició llibres de lectura adaptada que poden agafar en servei de
préstec.
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Tot i ser un sistema d’autoaprenentatge, l’assessora guia els usuaris en tot moment i
els fa un seguiment del seu procés d’aprenentatge. Pel que fa al preu, els usuaris del
Centre de Català paguen una quota quadrimestral de 10 euros i el servei és gratuït
per a

les persones

que

estan

a

l'atur i

també per als

estudiants.

Per practicar la part oral, cada mes es penja al tauler d’informació un calendari de
sessions de conversa. Cada usuari que vulgui participar en una sessió de conversa del
seu nivell s’ha d'apuntar a la papereta corresponent, que també trobarà penjada al
tauler. Les sessions de conversa tenen una durada aproximada d’una hora, i hi ha
d’haver un mínim de dues persones, i un màxim de sis. A més a més, el Centre de
Català

de

Manacor

organitzarà

activitats

culturals

i

literàries.

El Centre de Català de Manacor té obert els dilluns i dimarts de 10 a 14 h, i els
dimecres de 10 a 13 i de 16 a 19 h. Fora d'aquest horari el centre romandrà tancat, i
els usuaris no hi podran accedir. Durant el mes d'agost tancarà per vacances. Per
qualsevol altre dubte podeu posar-vos en contacte amb el Centre de Català
mitjançant el correu electrònic ccmanacor@iebalearics.org, el telèfon 627 32 91 91 o
directament al mateix centre, que s'ubica al molí d'en Beió (Escola Municipal de
Mallorquí), passeig del Ferrocarril 79.
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13.15. DONACIÓ ARXIU AINA MARIA SANSÓ
Dia 8 de maig de 2018 a les 12 h es va dur a terme una roda de premsa a l’Escola
per oficialitzar l’acte de donació del que formarà el Fons dels Cossiers de Manacor
Aina Sansó. La idea és posar ordre i a disposició dels investigadors una sèrie de
material que al llarg dels anys, Aina M. Sansó Rosselló, una de les tres recuperadores
dels Cossiers de Manacor, havia recopilat.
La roda de premsa va servir per anunciar alhora les dues sortides dels Cossiers del
2018 i per donar a conèixer que als mesos d’octubre-novembre de 2018 tendrà lloc
un monogràfic dedicat al fet musical a Manacor, coordinat per la musicòloga
Bàrbara Duran, en memòria d’Aina Sansó.
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Nota de premsa del web de l’Ajuntament de Manacor:
Manacor crea el Fons dels Cossiers a partir de l’arxiu de la desapareguda

recuperadora de la dansa, Aina Sansó
La família d'Aina Sansó ha fet donació de l'arxiu a l'Escola de Mallorquí.
L’Escola Municipal de Mallorquí crearà el
«Fons dels Cossiers de Manacor Aina Sansó».
Aquest fons documental inclourà tot el material
que Aina Sansó, investigadora i recuperadora de
la dansa dels Cossiers a Manacor, va recopilar
durant tots els anys que va dedicar a l'estudi
d'aquesta

dansa.

I

és

que

la

família

d’Aina Sansó, que ens va deixar l'estiu passat, ha
continuat amb el seu desig. Per això els seus
familiars han fet efectiva la donació a l’Escola
de Mallorquí d’una sèrie de material recopilat
durant tots els anys que va dedicar n'Aina a la
investigació i a l’estudi dels Cossiers de
Manacor.
Des de l’Escola Municipal de Mallorquí i des de l'Ajuntament de Manacor «estam
molt agraïts a la família d'Aina Sansó, concretament a Rafel Ferrà, el seu home; a la
seva mare Petra Rosselló; i als seus dos fills, perquè han decidit continuar amb una
gestió que havia quedat interrompuda i que de ben segur que n’Aina i tota la família
dels Cossiers de Manacor estam encantats de poder disposar d'aquest fons
documental que ha de servir per aprofundir en el coneixement i la història d'aquesta
dansa ritual tan ancestral del nostre poble», ha explicat la batlessa de Manacor,
Catalina

Riera.
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«Tant de bo n'Aina hi pogués ser avui que feim donació dels seus documents, els
que recopilà durant els anys que dedicà a les seves grans passions: la música i la
cultura popular», ha explicat el seu vidu, Rafel Ferrà. I és que «per a tota la família la
paraula Cossiers anirà sempre lligada al record de la nostra estimada Aina», ha
conclòs Rafel Ferrà. Per això des de l’Escola es pretén posar ordre a aquest material.
«Parlam de fotografies antigues, retalls de premsa, enregistraments de les melodies i
dels balls dels Cossiers, entrevistes, programes antics de Fires i Festes o del treball
de fi de grau d’Aina Sansó i tot aquest arxiu s’ordenarà i es posarà a disposició de
tothom que el vulgui consultar», ha explicat la directora de l’Escola de Mallorquí,
Emma Terés.

Més homenatges
Durant la presentació dels materials del nou arxiu, l’Escola de Mallorquí ha anunciat
que el proper cicle de conferències de l'Escola, que començarà el mes d’octubre, es
dedicarà a la memòria d’Aina Sansó. El cicle, coordinat per la musicòloga Bàrbara
Duran, es dedicarà la història de la música a Manacor.
A més, durant la roda de premsa també s'han anunciat les dues sortides d’enguany
dels Cossiers de Manacor. La primera ballada serà diumenge dia 20 de maig a les
17.30 h, amb motiu de la Festa del Sant Crist i Cinquagesma. I la segona ballada se
celebrarà divendres dia 25 de maig a les 17 h i servirà per donar el sus a les Fires i
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Festes de Manacor. Ambdues sortides comencen l’itinerari des de ca la dama triada
per enguany, al carrer de la Verònica número 31.

13.16. IV CAMPIONAT DE SCRABBLE A L’ESCOLA
Organitzat pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament, dia 2 de juny de 2018, va tenir lloc
el IV Campionat de Scrabble a les instal·lacions del molí d’en Beió, seu de l’Escola.
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13.17. BALLADA DE FIRES I FESTES
Com cada any, l’Escola Municipal de Mallorquí organitza la ballada popular de Fires
i Festes, que es va dur a terme a la plaça del Rector Rubí, dia 2 de juny a les 21.30 h,
amb els grups següents: Ballugall i Tramudança.
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13.18. EXCURSIÓ DE FINAL DE CURS A CABRERA
A proposta de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí, es va organitzar
conjuntament amb l’Escola de Mallorquí una sortida a Cabrera dia 10 de juny de
2018. Una quarantena de persones entre Amics, alumnes i professors de l’Escola
pogueren gaudir de la visita a l’illa conduïda per l’arqueòloga Magdalena Riera.
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14. ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA
14.1. ITINERARI CULTURAL A PORRERES

14.2. VISITA HISTÒRICA I CULTURAL A MURO

14.3. EXCURSIÓ AL PUIG DE MARIA (POLLENÇA)
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14.4. CONFERÈNCIA BALLADA «LA INDUMENTÀRIA DE MENORCA AL S. XVIII»
Dia 28 d’abril de 2018, emmarcat dins el programa d’actes del departament de
Cultura de l’Ajuntament de Manacor, l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí
va dur a terme una conferència, i posterior ballada, per donar a conèixer la
indumentària de Menorca al segle XVIII i les semblances i diferències que té amb la
de Mallorca.
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