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1. ORGANISME RECTOR 

1.1. PLE  

Durant el curs 2015-2016 la composició del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí, 

amb canvis al bloc A, d’acord amb la moció de censura duita a terme a l’Ajuntament 

de Manacor el 4 de novembre de 2015, i segons els Estatuts de l’Escola, ha estat la 

següent: 

 

A. En representació municipal: 

De juny de 2015 a novembre de 2015 A partir del 4 de novembre de 2015 

1. President: Sr. Miquel Oliver i Gomila, 

batle. 

1. President: Sr. Pedro Rosselló Cerdá, 

batle. 

2. Vicepresident: Sr. Sebastià Llodrà 

Oliver. 

2. Vicepresidenta: Sra. Catalina Riera 

Mascaró. 

3. Sr. Joan Llodrà Gayà, vocal. 3. Sr. Joan Llodrà Gayà, vocal. 

4. Sra. Amanda Fernández Rubí, vocal. 4. Sra. Amanda Fernández Rubí, vocal  

5. Sra. Cristina Capó Santandreu, vocal. 5. Sr. Sebastià Llodrà Oliver, vocal. 

6. Sr. Carles J. Grimalt García, vocal. 6. Sr. Carles J. Grimalt García, vocal. 

7. Sra. Catalina Riera Mascaró, vocal.  7. Sra. Isabel Febrer Gelabert, vocal. 

8. Sr. Joan Carles Sagrera Massanet, 

vocal. 

8. Sr. Joan Carles Sagrera Massanet, 

vocal. 

9. Sra. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal. 9. Sra. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal. 

10. Sra. Maria Antònia Sansó Jaume, 

vocal. 

10. Sra. Maria Antònia Sansó Jaume, 

vocal. 

11. Sra. Antònia Llodrà Brunet, vocal. 11. Sra. Antònia Llodrà Brunet, vocal. 
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B. En representació d’institucions d’àmbit balear: 

12. Sra. Marta Fuxà Vidal, en representació del Govern de les Illes Balears. 

13. Sr. Francesc Miralles Mascaró, en representació del Consell de Mallorca. 

14. Sr. Gabriel Ensenyat Pujol, en representació de la Universitat de les Illes 

Balears. 

15. Sra. Antònia Maria Sbert Mestre, en representació de l’Obra Cultural Balear. 

 

C. En representació dels centres d’ensenyament a Manacor 

16. Sr. Joan Estelrich Llull, en representació dels centres d’ensenyament secundari. 

17. Sr. Antoni Sureda Massanet, en representació dels centres d’ensenyament 

primari. 

18. Sra. Maria Gayà Duran, en representació dels centres d’ensenyament infantil. 

19. Sr. Joan Francesc Gayà Sunyer, en representació del Centre d’Educació 

d’Adults. 

20. Sra. Emma Terés Fuster, en representació de la direcció de l’Escola Municipal 

de Mallorquí. 

21. Sra. Catalina Riera Pocoví, en representació del professorat de la Secció de Balls 

Tradicionals i Danses de l’Escola. 

22. 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: 

23. Sr. Antoni Riera Vives. 

24. Sra. M. Magdalena Gelabert Miró. 

25. Sr. Josep Lluís Aguiló Veny. 
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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, amb canvis al bloc A, d’acord amb la moció 

de censura duita a terme a l’Ajuntament de Manacor el 4 de novembre de 2015, i 

segons els Estatuts de l’Escola, ha estat la següent: 

En representació del bloc A: 

De juny de 2015 a novembre de 2015 A partir del 4 de novembre de 2015 

Sebastià Llodrà Oliver, president. Catalina Riera Mascaró, presidenta. 

Sra. Antònia Llodrà Brunet, vocal. Sr. Sebastià Llodrà Oliver, vocal. 

 

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 96 h (presencial) A2-1 

Del 22 de setembre de 2015 al 2 de juny de 2016 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

Certificat B1 

- Curs de 96 h (presencial) B1-1 

Del 22 de setembre de 2015 al 26 de maig de 2016 

Professora: Maria Ruiz Salom 

Certificat B2 

- Curs de 34 h (semipresencial) B2-2 

Del 24 de setembre de 2015 al 4 de febrer de 2016 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 34 h (semipresencial) B2-3 

De l’11 de febrer de 2016 al 3 de juny de 2016 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

Certificat C1 

- Curs de 96 h (presencial) C1-1 

Del 22 de setembre de 2015 al 7 de juny de 2016 

Professor: Francesc Esteve Beneito 

 

- Curs de 34 h (semipresencial) C1-2 

      Del 23 de setembre de 2015 al 3 de febrer de 2016 

      Professora: Maria Antònia Móra Morey 
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- Curs de 34 h (semipresencial) C1-3 

      Del 10 de febrer de 2015 al 12 de maig de 2016 

      Professora: Maria Antònia Móra Morey 

Certificat C2 

- Curs de 34 h (semipresencial) C2-2 

Del 24 de setembre de 2015 al 4 de febrer de 2016 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

Certificat LA 

- Curs de 34 h (semipresencial) LA-2 

Del 22 de setembre de 2015 al 2 de febrer de 2016 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 34 h (semipresencial) LA-3 

Del 9 de febrer de 2016 al 13 de maig de 2016 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS I DANSES 

 

Ball de bot iniciació 

- Curs de ball de bot iniciació - Bb1 (30 h) 

Del 26 d’octubre de 2015 al 18 d’abril de 2016 

Professora : Neus Barceló Mascaró 

- Curs de ball de bot iniciació - Bb1.1 (7,5 h) 

Del 25 d’abril al 30 de maig de 2016 

Professora : Neus Barceló Mascaró 

 

- Curs de ball de bot iniciació - Bb2 (30 h) 

Del 3 de novembre de 2015 al 19 d’abril de 2016 

Professor : Pere Matamalas Ruescas 
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Ball de bot intermedi 

- Curs de ball de bot intermedi - Bi1 (30 h) 

Del 28 d’octubre de 2015 al 6 d’abril de 2016 

Professor: Miquel Vives Alcover 

 

 Ball de bot perfeccionament 

- Curs de ball de bot perfeccionament 1- Bp1 (30 h) 

Del 29 d’octubre de 2015 al 14 d’abril de 2016 

Professora: Maria Magdalena Barceló Gelabert  

 

Mateixes 

- Taller de mateixes iniciació 1 - Mi1 (10 h) 

Del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2015 

Professor: Miquel Vives Alcover  

 

- Taller de mateixes perfeccionament 1 - Mp1 (10 h) 

Del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2015 

Professor: Miquel Vives Alcover 

 

Castanyetes 

- Taller de castanyetes - CAS1 (10 h) 

Del 20 d’octubre al 22 de desembre de 2015 

Professora: Maria Magdalena Barceló Gelabert 

 

Cossiers de Manacor 

 

- Curs d’aprenentatge i pràctica de les danses dels Cossiers i les 

seves sortides reglamentàries (24 h) 

Del 22 de gener al 13 de maig de 2016 

Coordinador: Sebastià Galmés Miquel 
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SECCIÓ DE CULTURA 

 

 

Cursos de formació permanent 

- Història de Mallorca  - HM1 (33 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears  

Del 3 de novembre de 2015 al 3 de maig de 2016 

Coordinadora: Margalida Rosselló Riera 

 

- Història de Mallorca - HM2 (33 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears  

Del 3 de novembre de 2015 al 3 de maig de 2016 

Coordinadora: Margalida Rosselló Riera 

 

- 300 anys després: la Guerra de Successió (12 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears  

Del 23 d’octubre al 27 de novembre de 2015 

Coordinadora: Margalida Rosselló Riera 

 

- T’estim, però me’n fot: 25 anys sense Miquel Àngel Riera (12 h) 

Curs monogràfic de literatura  

Del 12 de febrer al 12 de març de 2016 

Coordinadora: Elisabet Gayà Duran  

Altres activitats 

- Taller d’escriptura creativa (12 h) 

Del 8 de febrer al 21 de març de 2016 

Professora: Carolina Ares Crespo 
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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 2015 

Professora: Francesca Maria Llull Sansó 

 

- Taller de la dansa dels Moretons 

De febrer a març de 2016 

Professora: Francesca Maria Llull Sansó 

 

- Taller de la dansa dels Cossiers 

D’abril a maig de 2016 

Professora: Francesca Maria Llull Sansó 

 

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

 

- Taller: Coneix els Cossiers de Manacor   

De febrer a març de 2016 

Professors: Lluc Gayà i Joana M. Bauzà 

 

CURS DE COMPRENSIÓ LECTORA (per a 3r i 4t de primària) 

 

- Comprendre per Aprendre (28 h) 

Del 28 d’octubre de 2015 al 23 de març de 2016 

Professora - pedagoga: Montserrat Rosselló Nicolau 
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3. MATRÍCULA 

3.1. CURSOS PER A ADULTS 

Secció Curs Matrícula 

LLENGUA 
CATALANA 

A2-1 23 

B1-1 15 

B2-2 16 

B2-3 20 

C1-1 13 

C1-2 24 

C1-3 20 

C2-2 15 

LA-2 12 

LA-3 8 

TOTAL 166 

 

Secció Curs Matrícula 

BALLS 
TRADICIONALS 

I DANSES 

Curs de ball de bot iniciació (Bb1) 20 

Curs de ball de bot iniciació (Bb1.1) 19 

Curs de ball de bot iniciació (Bb2) 15 

Curs de ball de bot intermedi (Bi1) 11 

Curs de ball de bot perfeccionament 1 (Bp1) 12 

Taller de mateixes iniciació (Mi1) 7 

Taller de mateixes perfeccionament (Mp1) 9 

Taller de castanyetes (CAS) 7 

Curs d’aprenentatge i pràctica dels Cossiers 27 

TOTAL 127 
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Secció Subsecció Curs Matrícula 

CULTURA 

 

Cursos de formació 

permanent 

Història de Mallorca 
(HM1) 

17 

Història de Mallorca 
(HM2) 

29 

300 anys després: la 
Guerra de Successió a 
Mallorca 

22 

T’estim, però me’n fot: 25 
anys sense Miquel Àngel 
Riera 

28 

Altres activitats Taller d’escriptura creativa 12 

TOTAL 108 

 

3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR 

Curs Centre Alumnes 

Tallers de danses 
rituals (Indis, 
Moretons i 
Cossiers) 

CEE Joan Mesquida 11 

CEIP Ses Comes 25 

CC La Puresa 24 

CEIP Jaume Vidal Alcover 50 

CEIP Mitjà de Mar 50 

CC Sant Francesc d’Assís 25 

CC Sant Vicenç de Paül 27 

EI Sa Graduada 50 

CC La Salle 50 

CEIP Molí d’en Xema 75 

EI Sa Torre 44 

CEIP Talaiot 60 

TOTAL 491 
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Curs Centre Alumnes 

Coneix els 
Cossiers de 
Manacor 

CC St. Francesc d’Assís 21 

CEE Joan Mesquida 6 

TOTAL 27 

 

 

Curs Alumnes 

Curs de comprensió lectora: Comprendre per aprendre 7 

TOTAL 7 

 
 

3.3. GRÀFICS 

3.3.1. Matrícula total d’alumnes dels cursos per a adults 2015-2016 
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3.3.2. Evolució de la matrícula dels cursos per a adults en els darrers quatre anys 
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3.3.3. Matrícula total d’alumnes 2015-2016 
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3.3.4. Evolució global de la matrícula dels cursos per a adults en els darrers quatre 

anys 
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4. CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT 

 

Aquests cursos de Cultura de les Balears començaren al si de l’Escola Municipal de 

Mallorquí en el curs acadèmic 1973-1974. Són cursos monogràfics de formació 

permanent que tenen per objectiu és fomentar i ensenyar la cultura autòctona. 

 

A més, a partir del curs 1999-2000, el Govern de les Illes Balears, mitjançant la 

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, atorga a 

aquests cursos el reconeixement com a formació permanent del professorat no 

universitari i els concedeix els crèdits respectius. 

 

4.1. HISTÒRIA DE MALLORCA: DE LA PREHISTÒRIA A LA MALLORCA MEDIEVAL 

4.1.1. Informació general del curs 

Objectius 

1. Conèixer i comprendre les eines i procediments 

que utilitza la història per reconstruir el passat. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 3 de novembre de 2015 a les 18.00 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 10 de novembre de 2015 a les 18.00 h 

La prehistòria 

Els  primers pobladors 

Mallorca durant la prehistòria 

Els primers indicis de presència humana 

Dia 17 de novembre de 2015 a les 18.00 h 

La prehistòria 

L’etapa calcolítica 

 Dia 24 de novembre de 2015 a les 18.00 h 

La prehistòria 

El Bronze navetiforme 

Dia 1 de desembre de 2015 a les 18.00 h 

Els constructors de talaiots 

  El viratge de la prehistòria balear 

  Les construccions talaiòtiques 

Dia 15 de desembre de 2015 a les 18.00 h 

Els constructors de talaiots 

L’economia i la societat talaiòtiques 

  Creences i món dels morts 

Influència de les colonitzacions 

Dia 22 de desembre de 2015 a les 18.00 h 

Mallorca romana 

  La conquesta de les Balears 

Dia 12 de gener de 2016 a les 18.00 h 

           Mallorca romana 

  La conquesta de les Balears 
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El món indígena i el món romà 

Dia 19 de gener de 2016 a les 18.00 h 

Mallorca romana 

Mallorca dins l’Imperi 

 Economia: canvis i continuïtats 

Dia 26 de gener de 2016 a les 18.00 h 

Mallorca romana 

 L’Imperi en crisi 

Dia 2 de febrer de 2016 a les 18.00 h 

Xerrada de l’historiador Guillem Morro La Revolta Forana i la figura de Simó 

Tort 

Presentació de la seva novel·la històrica sobre el tema La Glòria dels vençuts 

Dia 9 de febrer de 2016 a les 18.00 h 

  L’Antiguitat tardana 

Vàndals i bizantins 

 Dia 16 de febrer de 2016 a les 18.00 h 

L’Antiguitat tardana 

Els anomenats segles foscos 

Dia 23 de febrer de 2016 a les 18.00 h 

Visita a l’Arxiu Municipal de Manacor 

Funcionament d’un arxiu històric i descripció del fons documental de l’arxiu 

Dia 8 de març de 2016 a les 18.00 h 

La dominació musulmana 

L’Islam 

Al-Andalus 

Dia 15 de març de 2016 a les 18.00 h 

La dominació musulmana 

  La conquesta d’Ișām al-Hawlānī  

Les Illes Orientals d’Al-Andalus 

Dia 22 de març de 2016 a les 18.00 h 

La dominació musulmana 



21 

 

La taifa de Dènia 

             La croada pisanocatalana 

Dia 5 d’abril de 2016 a les 18.00 h 

La dominació musulmana 

 Almoràvits i almohades 

Dia 12 d’abril de 2016 a les 18.00 h 

La integració de Mallorca dins el món cristià 

  La Corona d’Aragó i la conquesta de Mallorca 

Dia 19 d’abril de 2016 a les 18.00 h 

La integració de Mallorca dins el món cristià 

El Repartiment i l’organització de la Mallorca cristiana 

Dia 26 d’abril de 2016 a les 18.00 h  

La integració de Mallorca dins el món cristià 

La nova societat 

Dia 3 de maig de 2016 a les 18.00 h 

 La integració de Mallorca dins el món cristià 

  La successió de Jaume I El conqueridor 

 

Metodologia 

La metodologia d’impartició de les classes ha estat teòrica, mitjançant classes 

magistrals amb el suport de projeccions en Power Point i de material gràfic (vídeos, 

fotografies, textos...). 

 

Així mateix, s’han dissenyat activitats per fomentar la participació dels assistents i 

s’han fet 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 33 hores presencials, realitzades en una sessió setmanal 

d’1,5 hores els dimarts de 18.00 a 19.30 del 3 de novembre de 2015 al 3 de maig de 

2016. 

Així mateix, s’han fet tres sortides: 

- 23 de gener 2016: jaciment talaiòtic i coves pretalaiòtiques de Bellver (de 9 a 

14) 

- 13 de febrer 2016: Visita a la finca de Raixa (de 9 a 16) 

- 23 de febrer 2016: Visita a l’Arxiu Municipal de Manacor  

 

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. 

 

Concessió de crèdits 

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, a la 

reunió de la Comissió de Reconeixement de Formació de dia 17 de setembre de 

2015, disposà homologar el curs “De la prehistòria a la Mallorca medieval” als 

efectes establerts a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 

2002, per la qual es regula la planificació i el  reconeixement de la formació 

permanent del professorat no universitari (BOIB 17-01-2002), i indicà que aquest 

curs compta amb 33 hores de formació permanent i que figura inscrit amb el núm. 

27 en el Registre General de Formació Permanent del Professorat. 
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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 matriculats han d’assistir, com a mínim, al 80% de les classes i han fet un treball 

de valoració del curs. 

 

4.1.2. Alumnes 

Alumnes matriculats 

Alumnes que sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat .................. 2 

Alumnes que no sol·liciten crèdits ............................................................................... 15 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 17 

 

Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 70%. El grau 

d’interès demostrat ha estat, també, molt elevat, amb una bona participació. Els 

alumnes matriculats han fet una fitxa de valoració del curs. 

La majoria dels alumnes, 16 dels 17, han manifestat el seu interès per continuar el 

curs l’any vinent. 

 

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, sols dos dels 17 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 ................................................................................. 16 persones 

A la sessió pràctica (excursió cultural) ........................................................ 14 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ............................................ 15 persones 
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4.1.3. 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 molt bona. Sobre un 

màxim de 5, la nota treta ha estat de 5 punts. 

 

Aspectes positius 

Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els 

següents: 

- L’equilibri aconseguit entre rigor dels continguts i finalitat lúdica del curs 

- La proposta en general; insisteixen en la necessitat d’un curs d’història de 

Mallorca 

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

- Materials emprats i metodologia 

- El bon ambient creat 

- Les visites realitzades 

Aspectes a millorar 

 Els alumnes manifestaren interès a continuar el curs fins a final de maig. Per al 

curs vinent proposen que la durada sigui més llarga. 

 Els alumnes ens han comunicat que tenen familiars, amics, coneguts interessats a 

fer el curs des de l’inici. En aquest sentit, s’ha proposat fer de nou l’any que ve 

un segon curs amb els mateixos continguts que aquest. 

 Una proposta de millora és que es facin més itineraris, més sortides per poder 

veure in situ els continguts tractats a les sessions. 
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Conclusions 

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

manifestat la seva intenció de continuar el curs vinent i d’inscriure’s a HM2. 

 

4.1.4. Imatges de les sortides 

Itinerari 1: visita al jaciment talaiòtic Bellver I cova de s’Homonet Vell (23.01.2016) 

- Cova pretalaiòtica de s’Homonet Vell - Pedrera de Son Ribot. 

- Dues coves pretalaiòtiques de Bellver. De més difícil entrada pel fet de no estar 

excavades. 

- Talaiot circular i talaiot quadrat de Bellver.  

Aprofitàrem la visita per veure in situ tot el temari vist fins a aquesta data.  

 

Itinerari 2: Raixa (13.02.2016) 

Dissabte 13 de febrer els alumnes d’Història de 

Mallorca 1 i Història de Mallorca 2 visitaren la 

finca de Raixa, a Bunyola. Durant més de dues 

hores varen recórrer la finca i la casa per 

conèixer en primera persona la història de la 

casa des dels seus orígens àrabs fins a la seva 

condició actual de seu del Centre d’Interpretació de la Serra de Tramuntana. 

S’investigà sobre el passat nobiliari en mans de famílies com els Sureda Sant Martí i 

els Safortesa-Tagamanent fins a arribar a la família Despuig. Raixa és el somni del 

cardenal Despuig. La història de Raixa és la història de Mallorca i, d’aquesta manera, 

varen poder veure i tocar aquell passat del qual es parla a classe a l’Escola cada 

dimarts. 
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Itinerari 3: visita a l’Arxiu Municipal de Manacor (23.02.2016) 

Visita guiada per Maria del Pilar Castor Binimelis, 

arxivera municipal. Visita conjunta pels dos grups, 

HM 1 i HM2. Explicaren el funcionament d’un arxiu 

històric i la composició del fons de l’Arxiu de 

Manacor. Així mateix, varen poder veure el depòsit i 

l’arxivera mostrà els documents històrics més 

rellevants. 

 

4.2. HISTÒRIA DE MALLORCA: DE L’ÈPOCA MEDIEVAL AL SEGLE XVIII   

4.2.1. Informació general del curs 

Objectius 

1. Conèixer i comprendre les eines i procediments que utilitza 

la història per reconstruir el passat. 

2. 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. 

3. 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. 

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

històrica. 

5. 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 3 de novembre de 2015 a les 19.30 h 

Presentació del curs i benvinguda 

Síntesi-recordatori dels darrers continguts vists el curs passat 

Dia 10 de novembre de 2015 a les 19.30 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

  L’obra organitzadora de Jaume II 

Dia 17 de novembre de 2015 a les 19.30 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

 El regnat de Sanç I 

Dia 24 de novembre de 2015 a les 19.30 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

La fi de la dinastia privativa 

Reincorporació del Regne de Mallorca dins la Corona d’Aragó  

Dia 1 de desembre de 2015 a les 19.30 h 

La crisi baixmedieval  

 Pesta negra 

Crisi demogràfica i econòmica 

Dia 15 de desembre de 2015 a les 19.30 h 

La crisi baixmedieval  

 Pesta negra 

Crisi demogràfica i econòmica 

Dia 22 de desembre de 2015 a les 19.30 h 

La crisi baixmedieval  

 Assalt al Call Jueu 1391 
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Història dels jueus a Mallorca 

Dia 12 de gener de 2016 a les 19.30 h 

La crisi baixmedieval  

 Martí l’Humà i el cisma d’Occident 

Dia 19 de gener de 2016 a les 19.30 h 

La crisi baixmedieval  

 El Compromís de Casp i la nova dinastia Trastàmara 

Dia 26 de gener de 2016 a les 19.30 h 

El segle XV 

El regnat d’Alfons El Magnànim i la Revolta Forana 

Dia 2 de febrer de 2016 a les 19.30 h 

Xerrada de l’historiador Guillem Morro “La Revolta Forana i la figura de 

Simó Tort” 

Presentació de la seva novel·la històrica sobre el tema, La Glòria dels vençuts. 

Dia 9 de febrer de 2016 a les 19.30 h 

El segle XV 

La Revolta Forana: repressió i repercussions 

La Revolta Forana a Manacor 

Dia 16 de febrer de 2016 a les 19.30 h 

Mallorca a la segona meitat del segle XV 

 El príncep de Viana a Mallorca 

 La Guerra Civil catalana i conseqüències a Mallorca 

Dia 23 de febrer de 2016 a les 19.30 h 

Visita a l’Arxiu Municipal de Manacor 

Funcionament d’un arxiu històric i descripció del fons documental de l’arxiu 

Dia 8 de març de 2016 a les 19.30 h 

Els inicis del món modern. Segles XV i XVI 

  Mallorca dins la monarquia hispànica 

Dia 15 de març de 2016 a les 19.30 h 

El regnat de Carles I  

 El moviment agermanat 
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Dia 22 de març de 2016 a les 19.30 h 

El regnat de Carles I   

 Les germanies: repressió i repercussions 

Dia 5 d’abril de 2016 a les 19.30 h 

Mallorca després de les Germanies 

 El segle dels bandejats 

 Corsarisme i pirateria 

Dia 12 d’abril de 2016 a les 19.30 h 

Segle XVI: recuperació demogràfica i econòmica 

 Canvis i continuïtats 

Dia 19 d’abril de 2016 a les 19.30 h 

Mallorca durant el regnat de Felip II 

Dia 26 d’abril de 2016 a les 19.30 h 

Segle XVII: segle de crisi 

 Bandolers i faccions nobiliàries 

 La Colla de Selva i Canamunt Canavall 

Dia 3 de maig de 2016 a les 19.30 h 

 Dels Àustries als Borbons 

 

Metodologia 

La metodologia d’impartició de les classes ha estat teòrica, mitjançant classes 

magistrals amb el suport de projeccions en Power Point i de material gràfic (vídeos, 

fotografies, textos...). Així mateix, s’han dissenyat activitats per fomentar la 

participació dels assistents i s’han fet quatre 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 33 hores presencials, realitzades en una sessió setmanal 

d’1,5 hores els dimarts de 19.30 a 21.00 h del 3 de novembre de 2015 al 3 de maig 

de 2016. 

Així mateix, s’han fet quatre sortides: 

- 17 octubre 2015: Visita a la Seu ( de 9 a 14) 

- 13 febrer 2016: Visita a la finca de Raixa (de 9 a 16) 

- 23 febrer 2016: Visita a l’Arxiu Municipal de Manacor  

- 9 abril 2016: Visita guiada a l’exposició del Museu d’Història de Manacor 

 

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. 

 

Concessió de crèdits 

La Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat, a la reunió 

de la Comissió de Reconeixement de Formació de dia 17 de setembre de 2015, 

disposà homologar el curs “De l’època medieval al segle XVIII” als efectes establerts 

a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002, per la qual es 

regula la planificació i el  reconeixement de la formació permanent del professorat 

no universitari (BOIB 17-01-2002), i indicà que aquest curs compta amb 33 hores de 

formació permanent i que figura inscrit amb el núm. 28 en el Registre General de 

Formació Permanent del Professorat. 
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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 matriculats han d’assistir, com a mínim, al 80% de les classes i han fet un treball 

de valoració del curs. 

 

4.2.2. Alumnes 

Alumnes matriculats 

Alumnes que sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat .................. 6 

Alumnes que no sol·liciten crèdits ....................................................................... ........23 

Total d’alumnes matriculats..........................................................................................29 

Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 70%. El grau 

d’interès demostrat ha estat, també, molt 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.  

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 21,42% dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. Per contra, el 78,58% dels matriculats no ha 

sol·licitat crèdits, o sigui que les seves motivacions han estat bàsicament l’atractiu del 

tema estudiat i l’ampliació dels coneixements i del bagatge cultural. 

 

Mitjanes d’assistència 

A les sessions teòriques ................................................................................. 22 persones 

A la sessió pràctica (excursió cultural) ........................................................ 20 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ......................................... 21,5 persones 

4.2.3. 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: dolenta, acceptable, positiva, bona, molt bona, la 

valoració mitjana que ha fet l’alumnat d’aquest curs és de molt bona. Sobre un 

màxim de 5, la nota treta ha estat de 5 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 i la seva passió i entusiasme. 

- L’esforç i interès mostrat per la professora per arribar a tothom i trobar el punt mig 

entre els distints nivells de coneixements d’un grup tan nombrós. 

- El bon ambient creat. 

- Les visites realitzades. 

 

Aspectes a millorar 

 Els alumnes manifestaren interès a continuar el curs fins a final de maig. Per al 

curs vinent proposen que la durada sigui d’octubre a maig. 

 Els alumnes ens han comunicat que tenen familiars, amics, coneguts interessats a 

fer el curs des de l’inici.  

 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 manifesten la necessitat de millorar l’equipament audiovisual.  

 Alguns han valorat positivament iniciatives com la conferència de Guillem 

Morro i proposen seguir convidant ponents a fer alguna xerrada sobre un tema 

específic. 

 

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. 
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4.2.4. Imatges de les sortides 

Itinerari 1: visita a la Seu (17.10.2015) 

Abans de començar el curs es va presentar 

l’oportunitat de dur a terme una visita a la Seu, 

guiada pel Sr. Joan Bauzà, degà de la Catedral. 

La visita constà de tres parts: una primera part, 

on, des de l’interior de la Catedral, el Sr. Joan 

Bauzà parlà de les tres grans fases de 

remodelació de la Seu. Una segona, on 

visitàrem l’exposició sobre Ramon Llull, amb 

motiu de l’Any Llull, i una darrera on visitàrem el museu. 

 

Itinerari 2: Raixa (13.02.2016) 

Dissabte 13 de febrer els alumnes d’Història de Mallorca 1 i Història de Mallorca 2 

visitaren la finca de Raixa, a Bunyola. Durant més de dues hores varen recórrer la 

finca i la casa per conèixer en primera persona la història de la casa des dels seus 

orígens àrabs fins a la seva condició actual de seu del Centre d’Interpretació de la 

Serra de Tramuntana. S’investigà sobre el passat nobiliari en mans de famílies com 

els Sureda Sant Martí i els Safortesa-Tagamanent fins a arribar a la família Despuig. 

Raixa és el somni del cardenal Despuig. La història de Raixa és la història de 

Mallorca i, d'aquesta manera, varen poder veure i tocar aquell passat del qual es parla 

a classe a l’Escola cada dimarts. 

 

Itinerari 3: visita a l’Arxiu Municipal de Manacor 

(23.02.2016) 

Visita guiada per Maria del Pilar Castor 

Binimelis, arxivera municipal. Visita conjunta 

pels dos grups, HM 1 i HM2. 

Explicaren el funcionament d’un arxiu històric i 

la composició del fons de l’Arxiu de Manacor. 
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Així mateix, varen poder veure el depòsit i l’arxivera mostrà els documents històrics 

més rellevants. 

 

Itinerari 4: visita a l’exposició “Joan Binimelis, un manacorí del Renaixament” 

(9.04.2016) 

Assistiren a la visita guiada programada pel Museu d’Història de Manacor i dirigida 

pel comissari de l’exposició.   

 

4.3. 300 ANYS DESPRÉS: LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A MALLORCA 

 

4.3.1. Informació general del curs 

 

Objectius 

1. Conèixer la situació de Mallorca i de les 

Illes Balears dins el conflicte successori. 

2. Conèixer i analitzar les conseqüències 

en l’àmbit polític, econòmic,  territorial i  

lingüístic del Decret de Nova Planta de 

Mallorca.  

3. Comprendre els mecanismes de construcció de la memòria històrica. 

Programa i professorat  

Divendres 23 d’octubre a les 19 h 

Projecció del documental La Resistència (1715-2015), de Pere Sánchez Lendínez. 

Presentació a càrrec de Pere Sánchez Lendínez, llicenciat en comunicació 

audiovisual. 

Divendres 30 d’octubre a les 19 h 

“La Guerra de Successió en el context internacional” 

Ponent: Pere Salas Vives, llicenciat en filosofia i lletres i doctor en història per  la 

Universitat de les Illes Balears. 
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Divendres 6 de novembre a les 19 h 

Inauguració de l’exposició: “La Guerra de Successió a les Illes Balears” 

A càrrec de Mateu Morro Marcè, llicenciat en filosofia i lletres. 

Divendres 6 de novembre a les 19.30 h 

“Fora botiflers, fora galls! La Guerra de Successió a les Illes Balears” 

Ponent: Mateu Morro Marcè, llicenciat en filosofia i lletres. 

Divendres 13 de novembre a les 19.00 h 

Espectacle musical i teatral “Fora botiflers, fora galls! La Guerra de Successió a les 

Illes Balears” 

A càrrec de la companyia Indígena Atac. 

Divendres 20 de novembre a les 19 h 

“El  Decret de Nova Planta i les mesures repressives contra la llengua catalana“ 

Ponent: Joan Miralles Monserrat, doctor en filologia catalana i catedràtic de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Divendres 27 de novembre a les 19 h 

“Conseqüències polítiques i econòmiques del Decret de Nova Planta” 

Ponent: Guillem Morro Veny, llicenciat en filosofia i lletres, doctor en història per la 

Universitat de Barcelona. 

 

Metodologia 

Diversos professors han impartit cinc classes d’1,5 h, i una sessió pràctica de 8 

hores. 

 

Coordinació 

Margalida Rosselló Riera 

Llicenciada en Història per la UIB 

Professora de l’Escola Municipal de Mallorquí 

 

Durada  

La durada del curs és de 12 hores, 2 de les quals són no presencials. 
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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 han 

entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat. 

 

Concessió de crèdits 

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, a la 

reunió de la Comissió de Reconeixement de Formació de dia 17 de setembre de 

2015, disposà homologar el curs “300 anys després. La Guerra de Successió a 

Mallorca” als efectes establerts a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 

de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el  reconeixement de la 

formació permanent del professorat no universitari (BOIB 17-01-2002), i indicà que 

aquest curs compta amb 12 hores de formació permanent i que figura inscrit amb el 

núm. 29 en el Registre General de Formació Permanent del Professorat. 

 

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 responsable del curs. 

Els matriculats, per superar el 80% d’assistència, han hagut d’assistir, com a mínim a 

5 classes i han fet un treball de valoració del curs. 

 

4.3.2. Alumnes 

Alumnes matriculats 

Alumnes que sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat ................ 16 

Alumnes que no sol·liciten crèdits ................................................................................. 6 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 22 
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Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 83,9%. 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. 

 

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 54,5% dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. Per contra, el 45,5% dels matriculats no ha 

sol·licitat crèdits, o sigui que les seves motivacions han estat bàsicament l’atractiu del 

tema estudiat i l’ampliació dels coneixements i del bagatge cultural. 

 

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: 

“Projecció del documental La Resistència (1715-2015)”: 60 persones. 

 “La Guerra de Successió en el context internacional”: 62 persones. 

 “Fora botiflers, fora galls! La Guerra de Successió a les Illes Balears”: 70 persones. 

Espectacle musical i teatral “Fora botiflers, fora galls! La Guerra de Successió a les 

Illes Balears”: 75 persones. 

 “El  Decret de Nova Planta i les mesures repressives contra la llengua catalana”: 65 

persones. 

“Conseqüències polítiques i econòmiques del Decret de Nova Planta”: 48 persones. 

 

Mitjanes d’assistència 

A les sessions teòriques ................................................................................. 61 persones 

A la sessió pràctica (espectacle musical) ..................................................... 75 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ............................................ 68 persones 
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4.3.3. 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 molt bona. Sobre un 

màxim de 5, la nota treta ha estat de 4,6 punts. 

 

Valoració de les sessions 

En general, ha agradat molt que la primera ponència hagi estat de caire audiovisual, 

amb un documental que permet introduir i ubicar el públic dins el context històric 

de la Guerra de Successió a Mallorca.  

 

L’espectacle musical i teatral amb poemes i cançons de caire històric, de la 

companyia Indígena Atac ha estat una de les sessions més ben valorades. 

 

Aspectes positius 

Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els 

següents: 

 La diversitat d’actes per sortir del model convencional de conferència: 

inauguració d’una exposició, espectacle musical... 

 L’organització del curs. 

Aspectes a millorar 

 L’exposició de 15 plafons conté massa informació. Seria més interessant fer-ne 

un resum i oferir-ne una mostra més visual. Potser s’hauria pogut dedicar més 

temps a explicar el contingut de l’exposició. 

 Hi ha qui comenta que al llarg del mes de novembre molts divendres de 

conferència coincideixen amb la Fira de Teatre de Manacor. 
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4.3.4. Imatges 

 

 

Roda de premsa per presentar el monogràfic (octubre de 2015). Primera conferència a càrrec de Pere Sánchez: “Projecció del 
documental La Resistència (1715-2015)”. 

  

  

Conferència de Pere Salas: “La Guerra de Successió en el 
context internacional”. 

 

Guillem Morro, darrer conferenciant i Margalida Rosselló, 
coordinadora del curs. 

 

Exposició: “La Guerra de Successió a les Illes Balears”. 

 

Espectacle musical i teatral: “Fora botiflers, fora galls” 
La guerra de Successió a les Illes Balears. 
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4.4. T’ESTIM, PERÒ ME’N FOT: 25 ANYS SENSE MIQUEL ÀNGEL RIERA 

4.4.1. Informació general del curs 

 

Objectius 

1. Conèixer la figura de Miquel Àngel Riera des de diversos 

vessants: les idees literàries, el personatge, la narrativa i la poesia.  

2. Aprofundir en els seus textos literaris tant des d’una 

perspectiva lúdica com des de la crítica literària.  

3. Comprendre d’una manera global la considerable aportació a 

la literatura catalana d’aquest autor manacorí. 

Programa i professorat  

Divendres 12 de febrer a les 19 h 

“Miquel Àngel Riera, escriptor” 

Ponent: Pere Rosselló Bover, catedràtic en Filologia Catalana i professor de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Divendres 19 de febrer a les 19 h 

“Salvar-se en la paraula. La novel·lística de Miquel Àngel Riera” 

Ponent: Vicenç Llorca, poeta, escriptor i crític literari. Doctor en Comunicació 

Social per la Universitat Pompeu Fabra, Magister en Literatura Catalana i Llicenciat 

en Filosofia i Lletres (Filologia) per la UAB. 

Divendres 26 de febrer a les 19 h 

“Les mans són la paraula. La poètica de cos en la lírica rieriana” 

Ponent: Cèlia Nadal, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i 

investigadora per la Università per Stranieri di Siena.  

Divendres 4 de març a les 19 h 

“Les cares de Miquel Àngel Riera” 

Taula rodona amb Bernat Nadal i Jaume Santandreu, amics de M.À. Riera, i Roser 

Vallès, viuda de M.À. Riera. 
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Divendres 11 de març a les 19.00 h 

“Poetes i glosadors homenatgen Miquel Àngel Riera”  

Amb Glòria Julià i Pau Vadell, poetes i Maria Bel Servera i Mateu Xurí, glosadors. 

Dissabte 12 de març a les 10.30 h 

“Viu a la dreta, així que es baixa pel carrer d’Artà: una ruta literària per Manacor 

resseguint les traces de Miquel Àngel Riera”. 

Conduïda per Antoni Riera Vives, professor i periodista 

 

Metodologia 

Diversos professors han impartit cinc classes d’1,5 h, i una sessió pràctica de 2,5 

hores, més 2 hores no presencials d’elaboració d’un treball. 

 

Coordinació 

Elisabet Gayà Duran 

Graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la UIB 

Màster en Literatura Comparada i Estudis Culturals per la UAB 

 

Durada  

La durada del curs és de 12 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 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 han 

entregat un treball de valoració tenen dret a un certificat. 
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Concessió de crèdits 

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, a la 

reunió de la Comissió de Reconeixement de Formació de dia 13 de gener de 2016, 

disposà homologar el curs “T’estim però me’n fot: 20 anys sense Miquel Àngel 

Riera” als efectes establerts a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de 

gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el  reconeixement de la formació 

permanent del professorat no universitari (BOIB 17-01-2002), i indicà que aquest 

curs compta amb 12 hores de formació permanent i que figura inscrit amb el núm. 

30 en el Registre General de Formació Permanent del Professorat. 

 

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 responsable del curs. 

Els matriculats, per superar el 80% d’assistència, han hagut d’assistir, com a mínim a 

5 classes i han fet un treball de valoració del curs. 

 

4.4.2. Alumnes 

Alumnes matriculats 

Sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat ........................................ 21 

No sol·liciten crèdits ........................................................................................................ 7 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 28 

Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 90,84%. 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. 

 

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 76,2% dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. Per contra, el 23,8% dels matriculats no ha 
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sol·licitat crèdits, o sigui que les seves motivacions han estat bàsicament l’atractiu del 

tema estudiat i l’ampliació dels coneixements i del bagatge cultural. 

 

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: 

“Miquel Àngel Riera, escriptor”: 67 persones. 

 “Salvar-se en la paraula. La novel·lística de Miquel Àngel Riera”: 56 persones. 

 “Les mans són la paraula. La poètica del cos en la lírica rieriana”: 60 persones. 

 “Les cares de Miquel Àngel Riera”: 74 persones. 

 “Poetes i glosadors homenatgen Miquel Àngel Riera”: 60 persones. 

 “Viu a la dreta, així que es baixa pel carrer d’Artà: una ruta literària per Manacor 

resseguint les traces de Miquel Àngel Riera”: 28 persones. 

 

Mitjanes d’assistència 

A les sessions teòriques .............................................................................. 63,4 persones 

A la sessió pràctica (espectacle musical) ..................................................... 28 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ......................................... 45,7 persones 

 

4.3.3. 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 molt bona. Sobre un 

màxim de 5, la nota treta ha estat de 4,42 punts. 
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Valoració de les sessions 

En general, ha agradat molt que la ruta literària per Manacor, la conferència de Pere 

Rosselló Bover, que va servir per introduir les característiques de l’obra de Miquel 

Àngel Riera, i la taula rodona que es va fer amb la dona i amics de l’autor manacorí 

per conèixer més la persona en lloc de l’escriptor. 

 

La conferència de Cèlia Nadal és la que no ha acabat d’agradar a la majoria 

d’assistents perquè l’han qualificada de massa tècnica i pel fet de ser llegida. 

 

Aspectes positius 

Els aspectes del curs que els alumnes han valorat més positivament han estat els 

següents: 

 La possibilitat d’entrar a les cases on va viure Miquel Àngel Riera. Poder visitar 

la torreta de Porto Cristo on va escriure gran part de la seva obra. L’amabilitat de 

la família que ha obert les portes de ca seva i que ha participat activament de 

totes les sessions. 

 L’organització del curs. 

Aspectes a millorar 

 Hauria estat bé complementar alguna de les conferències amb una tertúlia 

literària o amb un comentari concret d’alguns dels seus poemes. 

 Pel que fa a la trobada de glosadors i poetes, la gent ha trobat original la 

improvisació, però prefereixen l’opció de recitar poemes. 

Conclusions 

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

valorat positivament la varietat de format de les conferències i, sobretot, la 

participació de la família de l’escriptor  (especialment de la seva viuda, Roser Vallès) 

en algunes activitats com la taula rodona i la ruta literària. Així mateix, entre les 

propostes de millora que ens han fet arribar, cal destacar la necessitat que alguns 

dels matriculats han apuntat de fer servir materials visuals de suport (presentacions 

de Power Point, per exemple) en les  conferències més acadèmiques. De la mateixa 
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manera, també han trobat a faltar més situacions propícies al diàleg entre el públic i 

els ponents i han suggerit que s’haurien pogut introduir tertúlies literàries a partir 

d’una obra de l’autor treballat. 

 

4.4.4. Imatges  

 

  

Pere Rosselló Bover, ponent de la primera conferència “Miquel 
Àngel Riera, escriptor” (12.02.2016). 

Elisabet Gayà, coordinadora i Vicenç Llorca, ponent: “Salvar-se en la 
paraula. La novel·lística de Miquel Àngel Riera” (19.02.2016). 

 

  

Conferència de Cèlia Nadal “Les mans són la paraula. La 
poètica del cos en la lírica rieriana” (26.02.206). 

Taula rodona: “Les cares de Miquel Àngel Riera” amb Roser Vallès, 
Jaume Santandreu i Bernat Nadal (04.03.2016). 
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“Poetes i glosadors homenatgen Miquel Àngel Riera”, Antoni Riera, Mateu Matas, Maria Bel Servera i Glòria Julià (11.03.2016). 

 

 

  

  

Ruta literària per Manacor i Porto Cristo a càrrec d’Antoni Riera Vives (12.03.2016). 



47 

 

5. TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA 

Com a novetat del curs 2015-2016 dins la Secció de Cultura, a part dels tradicionals 

cursos de formació permanent, es va incorporar un taller d’iniciació a l’escriptura 

creativa per a adults. Carolina Ares Crespo va ser l’encarregada de la coordinació i la 

impartició de les sis sessions del curs. El taller va tenir una acollida molt bona i les 

12 places disponibles varen quedar cobertes ben aviat.  
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6. PROJECTE DE CULTURA POPULAR 

6.1. 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 2015 i fins al maig de 2016 més de 400 nins i nines han 

passat pel molí d’en Beió per aprendre la dansa dels Indis, Moretons i Cossiers. La 

monitora d’aquests tallers ha estat Francesca M. Llull Sansó. 

 

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. 

 

  

Alumnes de diferents centres educatius de Manacor que han participat dels tallers de danses rituals. 
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7. COMPRENDRE PER APRENDRE 

 

7.1. INFORMACIÓ GENERAL 

 

El Comprendre per Aprendre és un curs que va començar l’any 2012 com un 

projecte pilot per atendre al·lots de 3r i 4t de primària amb dificultats de comprensió 

lectora. 

 

Objectius del projecte: 

• Millorar la competència lectora en llengua catalana dels participants. 

• Crear i consolidar hàbits de lectura. 

• Adquirir fluïdesa en la lectura. 

• Millorar el nivell de comprensió lectora. 

• Fomentar l’actitud d’ajuda i empatia cap als companys envers la lectura. 

 

La difusió del curs s’ha fet mitjançant el contacte directe amb les escoles de 

Manacor. Montserrat Rosselló, pedagoga responsable del projecte, ha estat 

l’encarregada de mantenir reunions amb els coordinadors de 2n cicle. L’Escola de 

Mallorquí també va fer arribar a les escoles una carta informativa, i dia 14 d’octubre 

es va dur a terme una reunió informativa amb els pares interessats.  

 

Aquest any només hi ha hagut un grup format per set alumnes, un dels quals ha 

estat becat per l’Escola. Cal destacar que dels set alumnes que hem tengut, n’hi havia 

tres que ja havien vengut el curs passat. 

 

Hi ha hagut més diversitat que altres anys pel que fa al centre de procedència. 

Quatre alumnes venien del CEIP Jaume Vidal, un del CEIP Molí d’en Xema, un del 

CP Es Canyar i un del CP Simó Ballester. D’altra banda, pel que fa al nivell de 

coneixements previs, cal dir que el grup ha estat bastant homogeni. 
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En aquesta edició del Comprendre per Aprendre s’ha donat molta importància a 

l’expressió i la comprensió oral, com a requisits imprescindibles per adquirir un bon 

nivell de lectoescriptura. Per aquest motiu, s’han duit a terme activitats que engloben 

tant la lectura com l’escriptura de forma lúdica, cooperativa i activa. S’ha treballat la 

lectura en veu alta, la comprensió oral i la comprensió escrita mitjançant gravacions 

d’àudio o de vídeo, gimcanes, jocs de taula, dominós, bingos, endevinalles, etc. 

 

7.2. VALORACIÓ  

 

L’horari de l’activitat ha estat adequat; així com també la durada i la freqüència. Les 

famílies han quedat satisfetes amb el curs i la majoria pensen que hi tornarien a 

apuntar els seus fills en futures edicions. Les famílies comenten que han vist els fills 

bastant motivats, i que el curs ha estat de gran ajuda i s’ha ajustat al nivell 

d’aprenentatge dels alumnes. A l’entrega d’informes, la majoria de les famílies dels 

alumnes de 4t varen demanar si els seus fills podrien venir el curs que ve encara que 

fessin 5è. Davant aquesta sol·licitud, l’Escola tendrà en compte aquesta possibilitat 

si, durant el procés de matrícula, queden places disponibles o si hi ha els alumnes 

suficients per formar un grup a part.  

 

Les activitats que han tengut més bona rebuda entre els participants han estat 

aquelles de caire més lúdic en les quals la lectura i la comprensió s’han treballat de 

forma indirecta. Algunes d’aquestes activitats són: el bingo de Nadal, el concurs de 

Sant Antoni, el joc de llengua o les gimcanes.  

 

Tenint en compte les valoracions presentades, podem concloure que els objectius 

plantejats han arribat a un nivell de consecució satisfactori. Així doncs, al final del 

projecte s’ha pogut observar una millora en el nivell de comprensió lectora, així com 

també un augment de l’autoestima dels participants.  
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 7.3. PROPOSTES DE MILLORA 

Ja que en aquest curs només hi ha hagut un grup, es podria ampliar l’oferta a nins i 

nines de primer cicle de primària que vulguin treballar la lectoescriptura de forma 

lúdica. D’aquesta manera es podria treballar més la consciència fonològica, i 

aprendre mitjançant jocs de taula, contes i materials visuals de lectura i escriptura.  

 

7.4. FINAL DE CURS 

Per celebrar el final de curs del Comprendre per Aprendre varen fer una festeta a la 

qual es varen convidar pares, mares, padrins, etc. dels alumnes. Es va dur a terme el 

concurs del Gran Dictat, coordinat per Isabel Andreu, tècnica del Servei Lingüístic 

de l’Ajuntament. L’activitat acabà amb un berenar amb els pares i amb l’entrega d’un 

informe de l’evolució dels fills. 
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8. LA GARANGOLA 

 

Descripció del concurs 

Es tracta d’un concurs organitzat per l’Escola 

Municipal de Mallorquí. Té com a objectiu 

fomentar el coneixement de l’entorn social i 

cultural i l’ús de la llengua catalana entre els 

alumnes de 1r de batxillerat de diversos centres 

educatius de Mallorca. 

El joc consisteix a respondre preguntes de diferents àmbits: música, literatura, 

llengua, cultura general, cultura popular i esports. Cada grup va completant un 

panell en el qual hi ha dues preguntes de cada temàtica. El guanyador és qui 

completa primer totes les caselles.  

Cada centre selecciona tres alumnes de 1r de batxillerat que són els responsables de 

respondre les preguntes. Si no saben la resposta demanen ajuda a l’equip de suport, 

que està format per 5 alumnes més, que disposen de material com diccionaris i 

enciclopèdies per fer recerques. El fet que hagi de respondre l’equip de suport fa 

que obtenguin la meitat de la puntuació. L’equip guanyador passa a la fase següent i 

així successivament fins a arribar a la final. 

 

Instituts inscrits 

Després d’haver fet difusió i explicar el projecte als 61 centres públics de Mallorca 

que tenen grups de primer de batxillerat, hem aconseguit la participació de 14 

instituts: 

IES Porto Cristo IES Marratxí IES Albuhaira (Muro) 

IES Sta. Margalida IES Berenguer d’Anoia (Inca) IES Felanitx 

IES Llorenç Garcias i Font (Artà) IES Sineu IES Capdepera 

IES Mossèn Alcover IES Binissalem IES Guillem Cifre de Colonya 
(Pollença) 

IES Puig de Sa Font (Son 

Servera) 

IES Manacor  
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Alumnes participants 

En aquesta edició del concurs han estat catorze els instituts participants. Cada equip 

és format per vuit alumnes, i això fa un total de participació de 112 alumnes. 

Sessions del concurs 

Patrocinadors 

- Hiper Centro: aportació del berenar de totes les sessions de concurs. 

- Colonya-Caixa Pollença: subvenciona part de les camisetes del concurs amb 

una aportació de 300 €. 

- Impremta Leo: aportació d’un obsequi de material escolar per a l’equip 

finalista que no guanya la final i per als professors acompanyants.  

- Creperia Sa Bassa: aportació d’un sopar per a deu persones. 

- Teatre de Manacor: aportació de deu entrades per veure una obra de la Fira 

de Teatre de setembre. 

- Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor: aportació d’un llapis de 

memòria i un volum de les 100 qüestions de llengua per als finalistes. 

 

Difusió 

Al llarg de les sessions de concurs s’han difós notes de premsa als diaris, a la premsa 

local de Manacor, al web de l’Ajuntament de Manacor i al Facebook de l’Escola 
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Municipal de Mallorquí. A part de la difusió que s’ha fet directament des de l’Escola 

o l’Ajuntament, alguns instituts participants han volgut deixar constància del seu pas 

pel molí d’en Beió a través de les revistes digitals dels seus instituts o els webs dels 

seus centres. Aquí en teniu alguns enllaços: www.bibliotecamiquelangelriera.blogspot.com, 

www.iessineu.net, www.nodiguisdoisiesfelanitxrevista.blogspot.com.es 

 

Premis 

Per a tots els participants: 

- Camiseta de La Garangola. 

- Una memòria USB i el llibre de les 100 Qüestions de llengua, aportació  del 

Servei Lingüístic. 

Per a l’equip finalista: 

- Un quadern i un bolígraf per a cada alumne, aportació de la impremta Leo. 

- Dos bolígrafs per als professors acompanyants, aportació de la impremta 

Leo. 

Per a l’equip guanyador: 

- Deu entrades per veure una obra de la Fira de Teatre de setembre del Teatre 

de Manacor 

- Un sopar per a deu persones a la Creperia Sa Bassa  

 

Imatges 

  

Participants de l’IES Mossèn Alcover. Participants de l’IES Santa Margalida. 

http://www.bibliotecamiquelangelriera.blogspot.com/
http://www.iessineu.net/
http://www.nodiguisdoisiesfelanitxrevista.blogspot.com.es/
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Participants de l’IES Llorenç Garcias i Font i l’IES Porto Cristo. 

 

  

Participants de l’IES Berenguer d’Anoia i l’IES Felanitx. Participants de l’IES Marratxí i l’IES Manacor. 

 

 

  

Participants de l’IES Puig de sa Font i l’IES Binissalem. Participants de l’IES Sineu i l’IES Albuhaira. 
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Participants de l’IES Capdepera. Participants de l’IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença). 

 

 

 
 

Cartell per anunciar la final de La Garangola al Teatre de 
Manacor. 

Final al Teatre de Manacor (14 de maig de 2016). 

 

  

Presentadors de La Garangola 2016. IES Felanitx, guanyadors de La Garangola 2016. 
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9. ELS COSSIERS DE MANACOR 

9.1. PRIMER ASSAIG DELS COSSIERS 

Com ja és tradició, el primer divendres després de St. Sebastià comencen a l’Escola 

els assajos per aprendre les danses dels Cossiers. El coordinador que ocupa el lloc 

que va deixar vacant Pere Pomar és Sebastià Galmés. 

 

9.2. AGRAÏMENT PER LA RENOVACIÓ DELS CAPELLS DELS COSSIERS 

Divendres 12 de febrer, aprofitant el segon dia d’assaig dels Cossiers de Manacor, 

varen voler agrair a Magdalena Riera la seva col·laboració en la renovació dels 

capells. L’acte va consistir en l’entrega d’una figura d’un cossier de fang, elaborada 

per Llorenç Gelabert. El coordinador dels Cossiers, Sebastià Galmés, va ser 

l’encarregat de fer l’entrega de l’obsequi com a mostra d’agraïment en nom dels 

Cossiers, de l’Escola i de l’Ajuntament de Manacor. 

  

Sebastià Galmés i Magdalena Riera durant l’acte. Els Cossiers de Manacor amb Magdalena Riera. 
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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 enguany s’ha ofert aquest taller. Dues escoles l’han sol·licitat i els monitors 

encarregats d’ensenyar les danses han estat Lluc Gayà i Joana Maria Bauzà. 

 

9.4. COSSIERS, FESTA D’INTERÈS CULTURAL 

Dia 8 d’octubre de 2015 el Consell de Mallorca, per acord del Ple, declararen els 

Cossiers de Manacor Festa d’Interès Cultural. A l’abril de 2016 es convocà una 

reunió a l’Escola amb el cap de gabinet del Departament de Cultura del Consell de 

Mallorca, la regidora delegada de l’Escola i la directora de l’Escola, perquè hi ha la 

intenció de dur a terme un acte per commemorar aquesta declaració.  

9.5. SORTIDES DELS COSSIERS DE MANACOR 

La primera sortida dels Cossiers de 2016 va ser el 15 de maig, dia en què enguany va tenir 

lloc la festivitat del Sant Crist i la Cinquagesma. Sortiren a les 17.00 h des de ca la dama, 

carrer de Lepant, 27, i l’itinerari va ser el següent: av. dels Pins de sa Torre, Eivissa, 

Formentera, av. dels Pins de sa Torre, Elcano, Navarra, Eivissa, Rei Sanç, St. Jeroni, Nadal, 

Pau, Baix Riera, Major, sa Bassa, Weyler, el Palau. 



59 

 

La segona sortida va ser el 27 de maig, dia del pregó de les Fires i Festes de Primavera, a les 

17 h des de ca la dama, carrer de Lepant, 27, i l’itinerari va ser el següent: av. dels Pins de sa 

Torre, Ponent, Alegria, Joan Lliteres, sa Bassa, Weyler, el Palau, Pere Llull, Jaume 

Domenge, Olesa, Nou, Ajuntament. 

 

Enguany, els participants a les sortides foren: 

 

SORTIDA 15 DE MAIG 

Sebastià Capó (cossier) 

Joan Estelrich (cossier) 

Miquel Galmés (cossier) 

Lluc Gayà (cossier) 

Martí Miquel (cossier) 

Joan Miquel Truyols (cossier) 

Neus Barceló (dama) 

Antònia Bassa (flabiolera) 

Lluís Forteza (dimoni) 

 

SORTIDA 27 DE MAIG 

Antoni Bassa (cossier) 

Xavier Brunet (cossier) 

Sebastià Capó (cossier) 

Lluc Gayà (cossier) 

Cristian Izquierdo (cossier) 

Lau Puig (cossier) 

Neus Barceló (dama) 

Antònia Bassa (flabiolera) 

Lluís Forteza (dimoni) 

Com a novetat, es va fer difusió dels itineraris a través de les xarxes socials i per 

WhatsApp d’aquests plànols, a iniciativa del nou coordinador dels Cossiers de 

Manacor, Sebastià Galmés. 
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9.6.   XIV CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS 

Dia 2 de juny a les 19 h es va fer l’entrega dels premis del XIV Concurs de Cartells 

dels Cossiers i el XIV Concurs de Redacció per a Joves, a la Institució Pública 

Antoni M. Alcover. 

Pel que fa al concurs de cartells, l’Escola atorgà un premi de 150 € a la guanyadora: 

Francina Gómez Merlo, de 1r de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover; els dos 

finalistes, que reberen el premi de 50 € cada un, foren Elisa Gomila Warez, de 2n de 

batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover i Domingo Bernabé Mayol, de 4t d’ESO 

del col·legi St. Francesc. 

 

Cartell guanyador 2016. 
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Finalistes XIV Concurs de Cartells dels Cossiers. 

 

Enguany, com a novetat, s’ha muntat una exposició a l’Escola de Mallorquí perquè 

tothom que ho vulgui pugui veure els cartells que han concursat en aquesta edició: 

  

 

9.7. RECEPCIÓ DELS COSSIERS  

Dia 29 de juny es va dur a terme al molí d’en Beió la recepció dels Cossiers que han 

sortit a ballar el 2016. Durant l’acte es va fer l’entrega d’un obsequi per a cada un 

dels cossiers, la dama, el dimoni, la flabiolera i el coordinador. Enguany s’ha seguit 

en la línia de l’any passat i s’han triat unes il·lustracions de l’artista manacorina 

Catalina Cànoves. A proposta de la Biblioteca de Manacor, també es va fer entrega 

del premi Ciutat de Manacor 2015 de Poesia: Passatge a l’hivern, de José Luis García 

Herrera. 
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A més dels cossiers, varen assistir a l’acte membres del claustre de professors, de la 

Comissió Permanent de l’EMM i els membres del Ple de l’EMM. 

 

Imatge d’una de les 15 il·lustracions de Cati Cànoves per als Cossiers 2016. 

 

 



63 

 

10. LA MULASSA 

10.1. COMISSIÓ MULASSA 

Després de la incorporació de la Mulassa de Manacor a les festes de St. Jaume 2015, 

per al curs 2015-2016, un cop l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí ha cedit 

la figura de la Mulassa a l’Escola perquè la custodiï i vetli per les seves dues sortides, 

hi ha hagut uns canvis en la composició de la Comissió Mulassa. Aquesta Comissió 

es dedica a organitzar les dues sortides anuals i a fer propostes a la Comissió 

Permanent de l’Escola. Els representants de la Comissió Mulassa són: 

- Promotor de la idea: Joan L. Sansó Riera. 

- Escultor de la Mulassa: Sebastià Riera Pocoví. 

- President de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí: Guillem Melis 

Grimalt. 

- Representant de la part musical: Antònia Bassa Sureda. 

- Representant de l’Obreria de St. Jaume: Carme Rosselló Ferragut. 

- Representant del claustre de professors de l’Escola de Mallorquí i de la 

CP de l’EMM: M. Antònia Móra Morey. 

- Dos representants dels mulassers, d’entre els vuit que integren la colla: 

Joan Xavier Andreu Gayà i Petra M. Llull Cabrer. 

 
 

10.2. 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: 

Ajuntament, Convent, Major, sa Bassa, Peral, 

Bosch, el Palau, Weyler, Bosch, Mercadal, 

Constitució, Jaume II, Major, Convent i 

Ajuntament. 
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Imatges de la primera sortida de la Mulassa 

  

10.3. 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, amb el recorregut següent: pl. de St. Jaume, Joan Lliteres, Convent, 

Nou, Major, sa Bassa, Peral, Bosch i el Palau. 

 

  

  

Imatges de l’Encamisada de Sant Jaume. 
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11. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 

El Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí, reunit en sessió 

plenària el dia 1 de febrer de 2016, va decidir atorgar el 

Reconeixement de Mèrits 2016 a Guillem Morey Rosselló, 

Guillem Melis Grimalt i Sebastià Puig Manresa, per la seva 

aportació a l’ensenyament i difusió de la llengua i cultura 

catalanes. 

L’acte del Reconeixement de Mèrits va tenir lloc dijous 16 

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 i el padrí dels reconeguts, Gabriel Barceló, director-fundador de l’Escola 

l’any 1973.  
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      12. PREMI RAMON LLULL A L’ESCOLA DE MALLORQUÍ 

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per 

objecte honorar i distingir les persones i entitats que han destacat dins el territori de 

les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, 

empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, de l’ensenyament i lingüístic. 

 

L’Escola Municipal e Mallorquí i el Teatre de Manacor reberen aquest premi en un 

acte que es va dur a terme dia 29 de febrer a les 19.30 al Teatre Principal de Palma. 

En el cas de l’Escola és un reconeixement per la contribució a l’ensenyament, la 

difusió de la llengua catalana i la cultura autòctona des de l’any 1973. 

 

Per fer més partícips en l’acte professors, alumnes i persones vinculades a aquesta 

institució, l’Escola de Mallorquí va posar a disposició del poble un autobús de 

Manacor a Palma per poder assistir a l’acte. 

 

 

Representants d’entitats guardonades amb el Premi Ramon Llull amb la presidenta del Govern de les Illes Balears. 
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13. ALTRES ACTIVITATS I ACTES 

13.1. EXPOSICIÓ “ROBA D’UN TEMPS” 

Dissabte 19 de setembre, a les 19 h, es va a inaugurar l’exposició “Roba d’un temps” 

a ca n’Abellanet (Complex s’Estació) en el marc de la fira de setembre.  

Els coordinadors de l’exposició foren Margalida Obrador i Joan L. Sansó. Amb la 

col·laboració de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí, varen poder 

recopilar la roba necessària per al muntatge de l’exposició. 

  

  

Imatges de la inauguració de l’exposició i dels coordinadors Joan L. Sansó i Margalida Obrador. 

13.2. BALLADA POPULAR AMB TRAMUDANÇA 

Dia 2 d’octubre es va dur a terme una ballada popular per inaugurar el curs 2015-

2016 al parc del molí d’en Beió. El grup escollit per a la ballada fou Tramudança. 

Aquest mateix dia l’Ajuntament de Manacor, a través de l’Escola, va proposar de fer 
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un homenatge a Tomàs Bosch per la seva trajectòria de més de setanta anys com a 

sonador de jotes i mateixes. 

  

 

13.3. CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA 

El Consell Social és un òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística 

adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura. 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 “per incorporar o 

reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua 

oficial pròpia de les Balears”. L’Escola Municipal de Mallorquí és una de les entitats 

que conforma aquesta Consell, i per això, dia 16 d’octubre, la directora de l’Escola 

va assistir a la reunió que es dugué a terme al Parlament. 

 

Imatge de la reunió del Consell Social de la Llengua Catalana. 
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13.4. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE VOLEU SALES?  

Divendres 11 de desembre es va dur a terme a l’Escola de Mallorquí la presentació 

del llibre de Bàrbara Duran Voleu sales? Pervivència i recuperació del cant dels salers i quintos 

de Llevant, Migjorn i Pla de Mallorca. Varen intervenir en l’acte Joan Parets, Miquel 

Sbert, Lleonard Muntaner (editor) i l’autora del llibre. A més, com a cloenda, 

Margalida Adrover i Es Revetlers interpretaren en viu cançons de sales. L’Escola 

convidà els assistents a celebrar el Nadal amb una mica de cava i torró. 

  

  

13.5. SANT ANTONI  

Com ja és tradició, una sèrie de professors de l’Escola varen formar part del jurat 

dels foguerons de St. Antoni, de les carrosses i la indumentària de les beneïdes. 

També alguns professors i alumnes de l’Escola varen voler participar de les beneïdes 

amb una mostra d’indumentària mallorquina dels segles XVIII i XIX . 
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Els representants de l’Escola i de l’Associació d’Amics que formaren part dels 

diferents jurats foren els següents: 

Carrosses: Guillem Morey i Catalina Pastor 

Foguerons: Guillem Melis 

Indumentària: Margalida Obrador i Joan Sansó 

Mostradors: Emma Terés 

 

També emmarcat en les festes de St. Antoni la Residència de Manacor va sol·licitar 

la possibilitat que un grup de balladors fessin una mostra de ball a les seves 

instal·lacions. I així, dia 26 de gener, un grup de balladors i balladores, coordinats 

per Joan L. Sansó feren aquesta actuació. 

 

 

13.6. COMMEMORACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA  

D’acord amb la idea del curs 2014-2015, hem continuat homenatjant els autors de 

les lletres catalanes de les quals se celebren efemèrides diverses, amb la publicació 

cada mes, a través de les xarxes socials, de fragments de les seves obres. 

• Ramon Llull: 700 anys de la seva mort. 

• Guillem d’Efak: 20 anys de la seva mort. 

• Manuel de Pedrolo: 25 anys de la seva mort. 

• Ovidi Montllor: 20 de la seva mort. 
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13.7. PREMIS 31 DE DESEMBRE 

 

Gabriel Barceló, exdirector de l’Escola, va ser guardonat amb el premi Josep Maria 

Llompart de l’Obra Cultural Balear. L’entrega de premis va ser dissabte dia 27 de 

desembre al Teatre Principal de Palma. Des de l’Escola de Mallorquí vàrem voler 

participar amb l’homenatge i organitzàrem un autobús per anar als Premis. 

 

13.8. COMMEMORACIÓ DEL DIJOUS LLARDER 

 

El 4 de febrer de 2016 l’Escola de Mallorquí celebrà el Dijous Llarder amb un sopar 

de fresses i ball de bot al molí d’en Beió. Hi assistiren una trentena de persones 

entre alumnes, professors i amics de l’Escola. 



72 

 

  

Alumnes de català A2. Alumnes de ball de bot iniciació. 

 

13.9.  PARTICIPACIÓ A L’OFRENA FLORAL A MN. ALCOVER 

Dia 9 de febrer la Institució Alcover va recuperar un 

homenatge que es va perdre l’any 1999 amb la 

desaparició de l’obelisc dedicat a Mossèn Antoni M. 

Alcover. El monument es va restaurar l’any passat i els 

membres de l’Associació d’Amics de la Institució 

Pública Antoni M. Alcover decidiren recuperar la 

tradicional ofrena floral. L’Escola també va participar 

d’aquest acte.  

 

13.10. VISITA A L’ESCOLA DE LES RESIDÈNCIES DE MONTUÏRI I ST. JOAN 

Dia 23 de març, a petició de la residència de St. Joan, la monitora dels 

tallers de danses rituals, Xesca Llull, va fer una visita guiada a un grup de 

seixanta usuaris de les residències de St. Joan i Montuïri. A part de 

conèixer l’entitat se’ls mostrà el vídeo dels Cossiers de Manacor i feren un 

taller sobre la dansa. 

13.11. BALLADA I CARAGOLADA PER ST. MARC 

L’Escola de Mallorquí i l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí varen 

organitzar, per celebrar la festivitat de Sant Marc, una ballada popular a la plaça del 
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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. 

 

 13.12. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EROS I LA PLUJA 

 

En el marc de la setmana del llibre, dimecres 27 d’abril es va dur a terme a l’Escola 

la presentació del llibre de Miquel Mestre Eros i la pluja. Varen intervenir en l’acte 

Miquel Mestre, autor del llibre; Bernat Nadal; Tomeu Matamales, i Maria Muntaner, 

editora. L’acte es va cloure amb una lectura de poemes. 

  

 

13.13. XIV CONCURS DE REDACCIÓ LITERÀRIA PER A JOVES 

 

Dia 29 d’abril es va dur a terme al molí d’en Beió la catorzena 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 la guanyadora va ser Bel Miquel Cazorla. 
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13.14. PRESENTACIÓ 100 QÜESTIONS DE LLENGUA   

 

Divendres 29 d’abril es va presentar a l’Escola el volum editat pel Servei Lingüístic 

de l’Ajuntament de Manacor 100 Qüestions de llengua. 

  

Portada del llibre: 100 Qüestions de llengua. Catalina Riera i Isabel Andreu durant la presentació. 

 

13.15. VISITA DEL GRUP ESTOL VIDAUBA 

 

Dilluns 18 d’abril un grup coordinat per Gabriel 

Barceló, exdirector de l’Escola, va fer una visita a 

l’Escola de Mallorquí, per conèixer l’activitat 

cultural que s’hi du a terme.  

 

13.16. XERRADA SOBRE JOAN DE CAN PUIG  

  

Dins el marc de les Fires i Festes de Manacor, dimarts 31 de maig es va dur a terme 

a l’Escola de Mallorquí una xerrada a càrrec de Michel Llompart sobre Joan de Can 

Puig, un algaidí que va ser reclòs al camp de concentració 

de Buchenwald. Intervingueren en l’acte Mercè Pinya, 

periodista, i Antoni Riera, professor i periodista. 
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13.17. CODI A NAI   

 

Dissabte 4 de juny es va dur a terme al molí d’en 

Beió l’espectacle Codi a Nai a càrrec de Francesca 

Vadell i Antònia Monroig. Es tracta d’un espectacle 

teatral i musical basat en l’obra del poeta manacorí 

Miquel Àngel Riera. L’acte va estar emmarcat dins les 

Fires i Festes de Manacor amb un gran èxit de 

participació. 

 

13.18. 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 4 de juny a les 21.30 h amb 

els grups següents: Sa Torre i Tramudança. 

 

13.19. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL EN CATALÀ, AMB NORMALITAT 

 

Amb motiu dels 30 anys de la Llei de 

normalització lingüística, dimarts 26 de 

juliol,  el Servei Lingüístic de l’Ajuntament 

de Manacor i la Dir. Gral. de Política 

Lingüística del Govern de les IB varen 

coordinar la projecció del documental En 

català, amb normalitat. L’acte, amb una seixantena d’assistents, es va dur a terme a 

l’Escola de Mallorquí i hi varen intervenir Marta Fuxà, dir. gral. de Política 

Lingüística; Catalina Riera, delegada del Servei Lingüístic, i Maribel Servera, 

glosadora. 
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13.20. NOU WEB DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ  

 

Entre els mesos d’abril i maig es va posar en funcionament el nou web de l’Escola 

de Municipal de Mallorquí (www.escolademallorqui.cat), amb l’objectiu d’informar 

els alumnes i amics de l’Escola dels cursos, activitats i projectes que s’hi duen a 

terme. 

 

 

 

http://www.escolademallorqui.cat/

