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1. ORGANISME RECTOR 

1.1. PLE  

Durant el curs 2016-2017 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 i C: 

  

A. En representació municipal 

1. President: Sr. Pedro Rosselló Cerdá, batle. 

2. Vicepresidenta: Sra. Catalina Riera Mascaró. 

3. Sr. Joan Llodrà Gayà, vocal. 

4. Sra. Núria Hinojosa Abenza, vocal; en substitució de la Sra. Amanda Fernández 

Rubí, vocal 

5. Sr. Sebastià Llodrà Oliver, vocal. 

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

7. Sra. Isabel Febrer Gelabert, vocal. 

8. Sr. Joan Carles Sagrera Massanet, vocal. 

9. Sra. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal. 

10. Sra. Maria Antònia Sansó Jaume, vocal. 

11. Sra. Antònia Llodrà Brunet, vocal. 

 

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. 
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C. En representació dels centres d’ensenyament a Manacor 

16. Sra. Susanna González Toledano, en representació dels centres d’ensenyament 

secundari; en substitució del Sr. Joan Estelrich Llull.  

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. Sr. Joan Lluís Sansó Riera, en representació del professorat de la Secció de Balls 

Tradicionals i Danses de l’Escola; en substitució de la Sra. Catalina Riera Pocoví. 

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. 

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 

 

Nivell A1 

- Curs de 70 h (intensiu) A1-5 

Del 23 de febrer de 2017 al 8 de juny de 2017 

Professora: Margalida Ribot Mestre 

 

Certificat A2 

- Curs de 70 h (intensiu) A2-1 

Del 20 de setembre de 2016 al 31 de gener de 2017 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 70 h (intensiu) A2-3 

Del 2 de febrer de 2017 a l’1 de juny de 2017 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

Certificat B1 

- Curs de 70 h (intensiu) B1-1 

Del 21 de setembre de 2016 al 25 de gener de 2017 

Professora: Maria Ruiz Salom 

 

- Curs de 70 h (intensiu) B1-3 

Del 30 de gener de 2017 al 31 de maig de 2017 

Professora: Maria Ruiz Salom 
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Certificat B2 

- Curs de 70 h (intensiu) B2-1 

Del 21 de setembre de 2016 al 25 de gener de 2017 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) B2-2 

Del 22 de setembre de 2016 al 26 de gener de 2017 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 70 h (intensiu) B2-3 

Del 30 de gener de 2017 al 31 de maig de 2017 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) B2-4 

Del 2 de febrer de 2017 a l’1 de juny de 2017 

Professor: Francesc Esteve i Beneito 

 

Certificat C1 

- Curs de 70 h (intensiu) C1-1 

Del 20 de setembre de 2016 al 31 de gener de 2017 

Professor: Francesc Esteve i Beneito 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C1-2 

Del 21 de setembre de 2016 al 25 de gener de 2017 

Professor: Maria Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C1-4 

De l’1 de febrer de 2017 al 7 de juny de 2017 

      Professora: Maria Antònia Móra Morey 
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Certificat C2 

- Curs de 32 h (semipresencial) C2-2 

Del 26 de setembre de 2016 al 30 de gener de 2017 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C2-4 

Del 6 de febrer de 2017 al 5 de juny de 2017 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

Certificat LA 

- Curs de 32 h (semipresencial) LA-2 

Del 20 de setembre de 2016 al 7 de febrer de 2017 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS I DANSES 

 

Ball de bot iniciació 

- Curs de ball de bot iniciació - Bb1 (35 h) 

Del 3 d’octubre de 2016 al 15 de maig de 2017 

Professora : Neus Barceló Mascaró 

 

- Curs de ball de bot iniciació- Bbf1 (35 h) 

Del 5 d’octubre de 2016 al 30 de maig de 2017 

Professora: Neus Barceló Mascaró 

 

Ball de bot intermedi 

- Curs de ball de bot intermedi - Bi1 (35 h) 

Del 5 d’octubre de 2016 al 24 de maig de 2017 

Professor: Miquel Vives Alcover 
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Ball de bot perfeccionament 

- Curs de ball de bot perfeccionament 1- Bp1 (35 h) 

Del 6 d’octubre de 2016 al 18 de maig de 2017 

Professor: Pere Matamalas Ruescas  

 

Mateixes 

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

Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2016 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 

 

- Taller de mateixes iniciació 2 - Mi2 (15 h) 

De l’11 de gener al 10 de maig de 2017 

Professor: Bartomeu Adrover Riera   

 

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

Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2016 

Professor: Pere Matamalas Ruescas 

 

Cossiers de Manacor 
 

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

seves sortides reglamentàries (24 h) 

Del 20 de gener al 19 de maig de 2017 

Coordinador: Sebastià Galmés Miquel 
 

SECCIÓ DE CULTURA 
 

 

Cursos de formació permanent 

- Història de Mallorca  - De la prehistòria a la Mallorca medieval 

HM1 (50 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears  
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Del 21 d’octubre de 2016 al 9 de maig de 2017 

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 25 d’octubre de 2016 al 9 de maig de 2017 

Coordinadora: Margalida Rosselló Riera 
 

- Història de Mallorca - De la guerra de Successió a la fi de la 

dictadura HM3 (50 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears  

Del 25 d’octubre de 2016 al 9 de maig de 2017 

Coordinadora: Margalida Rosselló Riera 
 

- Patrimoni musical III (10,5 h) 

Curs monogràfic de cultura de les Illes Balears 

Del 28 d’octubre al 25 de novembre de 2016 

Coordinadora: Joana Domenge Mesquida 
 

- Un pont de mar blava: relacions entre les Illes Balears i Grècia (12 

h) 

Curs monogràfic de cultura clàssica i de cultura de les Illes Balears 

Del 17 de febrer al 24 de març de 2017 

Coordinador: Antoni Góngora Capel  

Altres activitats 

- Taller de lectura. Comentari de contes literaris (12 h) 

Del 7 al 15 d’octubre de 2016 

Professor: Joan Manuel i Homar 
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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 2016 

Professors: Francesca M. Llull Sansó i Sebastià Riera Pocoví 
 

- Taller de la dansa dels Moretons 

De febrer a març de 2017 

Professors: Sebastià Riera Pocoví i Laura Oliva Viana 
 

- Taller de la dansa dels Cossiers 

Maig de 2017 

Professors: Sebastià Riera Pocoví, Laura Oliva Viana, Catalina 

Quetglas Barceló i Francesca M. Llull Sansó 

 

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

 
- Taller: Coneix els Cossiers de Manacor   

De febrer a març de 2017 

Professor: Lluc Gayà Sansó 
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3. MATRÍCULA 

3.1. CURSOS PER A ADULTS 

Secció Curs Matrícula 

LLENGUA 
CATALANA 

A1-5 11 

A2-1 20 

A2-3 22 

B1-1 18 

B1-3 20 

B2-1 19 

B2-2 20 

B2-3 20 

B2-4 17 

C1-1 15 

C1-2 20 

C1-4 23 

C2-2 10 

C2-4 10 

LA-2 12 

TOTAL 257 

 

Secció Curs Matrícula 

BALLS 
TRADICIONALS I 

DANSES 

Curs de ball de bot iniciació (Bb1) 13 

Curs de ball de bot iniciació familiar (Bbf1) 11 

Curs de ball de bot intermedi (Bi1) 22 

Curs de ball de bot perfeccionament 1 (Bp1) 11 

Taller de mateixes iniciació (Mi1) 17 

Taller de mateixes iniciació (Mi2) 16 

Taller de mateixes perfeccionament (Mp1) 10 

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 - De la 
prehistòria a la Mallorca 
medieval (HM1) 

16 

Història de Mallorca - De 
l’època medieval al segle 
XVIII (HM2) 

19 

Història de Mallorca - De 
la guerra de Successió a la 
fi de la dictadura (HM3) 

21 

Patrimoni musical III 14 

Un pont de mar blava: 
relacions entre les Illes 
Balears i Grècia 

16 

Altres activitats 
Taller de lectura. Comentari 
de contes literaris 

9 

TOTAL 95 

 

3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR 

Curs Centre Alumnes 

Tallers de danses 
rituals (Indis, 
Moretons i 
Cossiers) 

CEE Joan Mesquida 15 

CEIP Ses Comes 16 

CC La Puresa 26 

CEIP Jaume Vidal Alcover 58 

CEIP Mitjà de Mar 44 

CC Sant Vicenç de Paül 27 

EI Sa Graduada 55 

CC La Salle 53 

CEIP Molí d’en Xema 98 

EI Sa Torre 39 

CEIP Mestre Pere Garau 12 

TOTAL 443 
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Curs Centre Alumnes 

Coneix els Cossiers 
de Manacor 

CC St. Francesc d’Assís 17 

CEE Joan Mesquida 16 

TOTAL 33 

 

3.3. GRÀFICS 

3.3.1. Matrícula total d’alumnes dels cursos per a adults 2016-2017 

 

 

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 2016-2017 
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3.3.4. Evolució global de la matrícula dels cursos per a adults en els darrers quatre 
anys 

 

 



18 

 

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 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 

(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. 
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Programa i professorat 

Dia 21 d’octubre de 2016 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 28 d’octubre de 2016 a les 17.00 h 

La prehistòria 

Els primers pobladors 

Mallorca durant la prehistòria 

Els primers indicis de presència humana 

Dia 4 de novembre de 2016 a les 17.00 h 

La prehistòria 

L’etapa calcolítica 

 Dia 11 de novembre de 2016 a les 17.00 h 

La prehistòria 

El bronze navetiforme 

Dia 18 de novembre de 2016 a les 17.00 h  

Els constructors de talaiots 

  El viratge de la prehistòria balear 

  Les construccions talaiòtiques 

Dia 25 de novembre de 2016 a les 17.00 h 

Els constructors de talaiots 

L’economia i la societat talaiòtiques 

  Creences i món dels morts 

Influència de les colonitzacions 

Dia 2 de desembre de 2016 a les 17.00 h 

Mallorca romana 

  La conquesta de les Balears 

Dia 16 de desembre de 2016 a les 17.00 h 

          Mallorca romana 

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

Dia 20 de gener de 2017 a les 17.00 h 

Mallorca romana 

Mallorca dins l’Imperi 

 Economia: canvis i continuïtats 

Dia 27 de gener de 2017 a les 17.00 h 

Mallorca romana 

 L’Imperi en crisi 

Dia 3 de febrer de 2017 a les 17.00 h 

La Mallorca romana: 

La fi de l’Imperi 

Ruptura i continuïtat 

Dia 10 de febrer de 2017 a les 17.00 h 

  L’antiguitat tardana 

Vàndals i bizantins 

 Dia 17 de febrer de 2017 a les 17.00 h 

L’antiguitat tardana 

Els anomenats segles foscos 

Dia 24 de febrer de 2017 a les 17.00 h 

La dominació musulmana 

L’Islam 

Al-Àndalus 

Dia 3 de març de 2017 a les 17.00 h 

La dominació musulmana 

  La conquesta d’Iṣām al-Hawlānī  

Les illes orientals d’Al-Àndalus 

Dia 10 de març de 2017 a les 17.00 h 

La dominació musulmana 

La taifa de Dénia 

             La croada pisanocatalana 

Dia 17 de març de 2017 a les 17.00 h 
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La dominació musulmana 

 Almoràvits i almohades 

Dia 24 de març de 2017 a les 17.00 h 

La integració de Mallorca dins el món cristià 

  La Corona d’Aragó i la conquesta de Mallorca 

Dia 7 d’abril de 2017 a les 17.00 h 

La conquesta de Mallorca al Llibre dels Feyts 

Dia 21 d’abril de 2017 a les 17.00 h 

La integració de Mallorca dins el món cristià 

El Repartiment i l’organització de la Mallorca cristiana 

Dia 28 d’abril de 2017 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. Les sortides 

tindran una durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.  

 

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, 33 de les quals han estat homologades 

per la Direcció General de Formació del Professorat en una sessió setmanal d’1,5 

hores els divendres de 17.00 a 18.30 del 21 d’octubre de 2016 al 5 de maig de 2017 

(més les tres sortides culturals). 

 

Sortides planificades 

S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents: 

 

ITINERARI 1: Almallutx (05/11/2016) 

 

Prehistòria, època islàmica i conquesta cristiana. 

Almallutx és un jaciment extraordinari. A banda de la seva espectacular localització, 

a l’embassament del gorg Blau, permet observar en un mateix jaciment enterraments 

del bronze, un centre cerimonial talaiòtic i un assentament rural islàmic que 

esdevingué camp de refugiats dels musulmans que fugien de la conquesta cristiana 

de 1229. Jaume Deyà, arqueòleg i codirector del jaciment, ens mostrà aquest 

jaciment, únic dins les Balears tant per la documentació escrita de l’època com per la 

superfície i les restes materials localitzades. Tot plegat li confereix una irrepetible 

excepcionalitat. Es tracta del nucli principal de la resistència Islàmica, a la serra de 

Tramuntana, al llarg de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. Jaume ens 

explica l’evolució de la investigació des que iniciaren les excavacions i fins a 

l’actualitat. La tesi que agafa força en aquests moments és que Almallutx fou un 

camp de refugiats entre 1229 i 1232 amb cases, carrers, dues necròpolis i una 

mesquita i que el 1232 fou destruït per un incendi. 

  

ITINERARI 2: Navetes i poblat talaiòtic de s’Hospitalet Vell i basílica de Son 

Peretó (04/03/2017) 

 

Visita al poblat de s’Hospitalet Vell de Manacor guiats per Magdalena Salas, 

directora del Museu d’Història de Manacor. La visita al jaciment ens va permetre 
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observar in situ un poblat de navetes de l’època del bronze i un poblat talaiòtic 

d’estructures molt interessants com l’extraordinari talaiot quadrat i el recinte 

rectangular. Tot seguit, visitàrem les sales del Museu d’Història de Manacor 

corresponents a l’època prehistòrica, romana i paleocristiana; èpoques tractades a les 

sessions teòriques fins aquell moment. Una visita magnífica de la qual gaudírem tots. 

Seguidament, visitàrem la basílica de Son Peretó on Magdalena ens parlà de les 

conclusions obtingudes de la darrera campanya d’excavació.  

 

ITINERARI 3: Els jueus a Mallorca, mites i veritats (29/04/2017) 

 

Amb el guiatge d’Albert Bouzas, férem un recorregut pels carrers que configuraren 

el Call Menor i el Call Major de Ciutat de Mallorques a l’edat mitjana. A partir de la 

investigació documental duita a terme per l’historiador, vàrem poder conèixer com 

fou la vida de la comunitat jueva a la Mallorca dels segles XIII i XIV i la seva relació 

amb els cristians i, sobretot, amb la Corona.  

 

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 de formació permanent del professorat. 

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 d’Innovació 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 
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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. 31 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 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 

Alumnes que sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat .................. 0 

Alumnes que no sol·liciten crèdits ............................................................................... 16 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 16 

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 ................................................................................. 10 persones 

A la sessió pràctica (excursió cultural) .......................................................... 6 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) .............................................. 8 persones 
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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: 

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

- Els materials que s’han exposat a les sessions teòriques com en les sortides 

culturals. 

 

Aspectes a millorar 

- Incentivar que els alumnes vulguin aprofundir més en el tema, ja que és 

l’aspecte amb menor puntuació.  

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

poder veure in situ els continguts tractats a les sessions. 

- Suggereixen crear un dossier d’apunts que es lliuri el primer dia de classe, 

per així poder seguir les classes millor.  

- Els alumnes manifestaren interès i proposen que la durada sigui més llarga. 

Conclusions 

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

  

Programa i professorat 

Dia 25 d’octubre de 2016 a les 18.00 h 

Presentació del curs i benvinguda 

Síntesi-recordatori dels darrers continguts vists el curs passat 

Dia 8 de novembre de 2016 a les 18.00 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

  L’obra organitzadora de Jaume II 

Dia 15 de novembre de 2016 a les 18.00 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

  El regnat de Sanç I 

Dia 22 de novembre de 2016 a les 18.00 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 

La fi de la dinastia privativa 
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Reincorporació del Regne de Mallorca dins la Corona d’Aragó  

Dia 29 de novembre de 2016 a les 18.00 h 

La crisi baixmedieval  

 Pesta negra 

Dia 13 de desembre de 2016 a les 18.00 h 

La crisi baixmedieval  

Crisi demogràfica i econòmica 

Dia 20 de desembre de 2016 a les 18.00 h 

La crisi baixmedieval  

 Assalt al Call Jueu 1391 

Història dels jueus a Mallorca 

Dia 10 de gener de 2017 a les 18.00 h 

La crisi baixmedieval  

 Martí l’Humà i el cisma d’Occident 

Dia 24 de gener de 2017 a les 18.00 h 

La crisi baixmedieval  

 El Compromís de Casp i la nova dinastia Trastàmara 

Dia 31 de gener de 2017 a les 18.00 h 

El segle XV 

El regnat d’Alfons El Magnànim i la Revolta Forana 

Dia 7 de febrer de 2017 a les 18.00 h 

La Revolta Forana i la figura de Simó Tort 

Dia 14 de febrer de 2017 a les 18.00 h 

El segle XV 

La Revolta Forana: repressió i repercussions 

La Revolta Forana a Manacor 

Dia 21 de febrer de 2017 a les 18.00 h 

Mallorca a la segona meitat del segle XV 

 El príncep de Viana a Mallorca 

 La Guerra Civil catalana i conseqüències a Mallorca 
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Dia 7 de març de 2017 a les 18.00 h 

Els inicis del món modern. Segles XV i XVI 

Mallorca dins la monarquia hispànica 

Dia 14 de març de 2017 a les 18.00 h 

El regnat de Carles I  

El moviment agermanat 

Dia 28 de març de 2017 a les 18.00 h 

El regnat de Carles I   

Les germanies; repressió i repercussions 

Dia 4 d’abril de 2017 a les 18.00 h 

Mallorca després de les Germanies 

El segle dels bandejats 

Corsarisme i pirateria 

Dia 11 d’abril de 2017 a les 18.00 h 

Segle XVI: recuperació demogràfica i econòmica 

Canvis i continuïtats 

Dia 18 d’abril de 2017 a les 18.00 h 

Mallorca durant el regnat de Felip II 

Dia 25 d’abril de 2017 a les 18.00 h 

Segle XVII: segle de crisi 

Bandolers i bàndols nobiliaris 

La Colla de Selva i Canamunt Canavall 

Dia 2 de maig de 2017 a les 18.00 h 

Dels Àustries als Borbons 

Dia 9 de maig de 2017 a les 18.00 h 

 La guerra de Successió a Mallorca 

 

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.  

 



29 

 

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. Les sortides 

tindran una durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.  

 

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, 33 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 25 d’octubre de 2016 al 9 de maig de 2017 

(més les tres sortides culturals). 

 

Sortides planificades 

S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents: 

 

ITINERARI 1: Almallutx (05/11/2016) 

 

Prehistòria, època islàmica i conquesta cristiana. 

Almallutx és un jaciment extraordinari. A banda de la seva espectacular localització, 

a l’embassament del gorg Blau, permet observar en un mateix jaciment enterraments 

del bronze, un centre cerimonial talaiòtic i un assentament rural islàmic que 

esdevingué camp de refugiats dels musulmans que fugien de la conquesta cristiana 

de 1229. Jaume Deyà, arqueòleg i codirector del jaciment, ens mostrà aquest 

jaciment, únic dins les Balears tant per la documentació escrita de l’època com per la 

superfície i les restes materials localitzades. Tot plegat li confereix una irrepetible 

excepcionalitat. Es tracta del nucli principal de la resistència Islàmica, a la serra de 
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Tramuntana, al llarg de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. Jaume ens 

explica l’evolució de la investigació des que iniciaren les excavacions i fins a 

l’actualitat. La tesi que agafa força en aquests moments és que Almallutx fou un 

camp de refugiats entre 1229 i 1232 amb cases, carrers, dues necròpolis i una 

mesquita i que fou destruït per un incendi provocat el 1232.  

 

ITINERARI 2: Navetes i poblat talaiòtic de s’Hospitalet Vell i basílica de Son 

Peretó (04/03/2017) 

 

Visita al poblat de s’Hospitalet Vell de Manacor guiats per Magdalena Salas, 

directora del Museu d’Història de Manacor. La visita al jaciment ens va permetre 

observar in situ un poblat de navetes de l’època del bronze i un poblat talaiòtic 

d’estructures molt interessants com l’extraordinari talaiot quadrat i el recinte 

rectangular. Tot seguit, visitàrem les sales del Museu d’Història de Manacor 

corresponents a l’època prehistòrica, romana i paleocristiana; èpoques tractades a les 

sessions teòriques fins aquell moment. Una visita magnífica de la qual gaudírem tots. 

Seguidament, visitàrem la basílica de Son Peretó on Magdalena ens parlà de les 

conclusions obtingudes de la darrera campanya d’excavació.  

 

ITINERARI 3: Els jueus a Mallorca, mites i veritats (29/04/2017) 

 

Amb el guiatge d’Albert Bouzas, férem un recorregut pels carrers que configuraren 

el Call Menor i el Call Major de Ciutat de Mallorques a l’edat mitjana. A partir de la 

investigació documental duita a terme per l’historiador, vàrem poder conèixer com 

fou la 

vida de la comunitat jueva a la Mallorca dels segles XIII i XIV i la seva relació amb els 

cristians i, sobretot, amb la Corona.  

 

Lloc de les classes 

Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor. 
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Destinataris 

Aquest curs està adreçat al públic en general i, en particular, al personal docent que 

vulgui sol·licitar crèdits de formació permanent del professorat. 

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 d’Innovació 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. 32 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 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 

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

Alumnes que no sol·liciten crèdits ............................................................................... 18 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 20 
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Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 64%. 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.  

 

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 10% dels alumnes ha estat 

prioritari el fet d’obtenir crèdits. Per contra, el 90% 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 .............................................................................. 12,7 persones 

A la sessió pràctica (excursió cultural) ........................................................ 13 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ......................................... 12,8 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 

• No caure en repeticions per poder veure més temari. 

• 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. 
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- 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 25 d’octubre de 2016 a les 19.30 h 

Presentació del curs i benvinguda 

Síntesi dels continguts d’HM2 (de l’època medieval a la guerra de 

Successió) 

Dia 8 de novembre de 2016 a les 19.30 h 

La guerra de Successió i les seves conseqüències 

Els decrets de Nova Planta 

Vencedors i vençuts 

Dia 15 de novembre de 2016 a les 19.30 h 

El segle XVIII, la recuperació 

 Recuperació demogràfica 

Dia 22 de novembre de 2016 a les 19.30 h 

El segle XVIII, la recuperació 

Recuperació econòmica 

El comerç: importacions i exportacions 

Dia 29 de novembre de 2016 a les 19.30 h 

La Il·lustració a Mallorca 

La Societat Econòmica d’Amics del País 
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Dia 13 de desembre de 2016 a les 19.30 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 20 de desembre de 2016 a les 19.30 h 

La fi de l’antic règim  

La reacció absolutista 1814-1820 

El Trienni Liberal 1820-1823 

L’ominosa dècada 1823-1833 

Dia 10 de gener de 2017 a les 19.30 h 

El regnat d’Isabel II i la construcció de l’estat liberal i centralista 

La Primera Guerra Carlina 

 Dia 24 de gener de 2017 a les 19.30 h 

Conferència Jaume Deyà, arqueòleg 

«Almallutx: resultats de les excavacions» 

Dia 31 de gener de 2017 a les 19.30 h 

La consolidació de l’estat liberal (1844-1868) 

El Sexenni Revolucionari (1868-1874) 

Dia 7 de febrer de 2017 a les 19.30 h 

La Restauració Borbònica (1875-1923) 

El sistema polític de la Restauració: característiques generals  

Dia 14 de febrer de 2017 a les 19.30 h 

La Restauració Borbònica (1875-1923) 

 El regnat d’Alfons XII i la regència a les Balears (1875-1902) 

Dia 21 de febrer de 2017 a les 19.30 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 7 de març de 2017 a les 19.30 h 

La Restauració Borbònica (1875-1923) 
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L’impacte de la Gran Guerra i la crisi final del sistema. El verguisme 

(1914-1923) 

Dia 14 de març de 2017 a les 19.30 h 

Economia, societat, cultura i educació al segle XIX  

Dia 28 de març de 2017 a les 19.30 h 

 Crisi de la Restauració 

  La dictadura de Primo de Rivera: directori militar 

Dia 4 d’abril de 2017 a les 19.30 h 

La dictadura de Primo de Rivera: directori civil (1923-1930) 

Dia 11 d’abril de 2017 a les 19.30 h 

La Segona República (1931-1936) 

La proclamació de la República. Les reformes del primer bienni 

(1931-1933) 

Dia 18 d’abril de 2017 a les 19.30 h 

La Segona República (1931-1936) 

El bienni radical cedista (1933-1936) 

El Front Popular (1936) 

Dia 25 d’abril de 2017 a les 19.30 h 

La Guerra Civil (1936-1939) 

L’aixecament militar i el desembarcament republicà  

Dia 2 de maig de 2017 a les 19.30 h 

La Guerra Civil (1936-1939) 

Els bombardeigs franquistes i l’aviació italiana 

La repressió dels dos signes  

Dia 9 de maig de 2017 a les 19.30 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.  
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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. Les sortides 

tindran una durada aproximada d’unes 5 o 6 hores en funció dels desplaçaments.  

 

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, 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 19.30 a 21.00 del 25 d’octubre de 2016 al 9 de maig de 2017 

(més les tres sortides culturals). 

 

Sortides planificades 

S’han fet tres sortides amb tres itineraris culturals diferents: 

 

ITINERARI 1: Almallutx (05/11/2016) 

 

Prehistòria, època islàmica i conquesta cristiana. 

Almallutx és un jaciment extraordinari. A banda de la seva espectacular localització, 

a l’embassament del gorg Blau, permet observar en un mateix jaciment enterraments 

del bronze, un centre cerimonial talaiòtic i un assentament rural islàmic que 

esdevingué camp de refugiats dels musulmans que fugien de la conquesta cristiana 

de 1229. Jaume Deyà, arqueòleg i codirector del jaciment, ens mostrà aquest 

jaciment, únic dins les Balears tant per la documentació escrita de l’època com per la 

superfície i les restes materials localitzades. Tot plegat li confereix una irrepetible 

excepcionalitat. Es tracta del nucli principal de la resistència Islàmica, a la serra de 
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Tramuntana, al llarg de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. Jaume ens 

explica l’evolució de la investigació des que iniciaren les excavacions i fins a 

l’actualitat. La tesi que agafa força en aquests moments és que Almallutx fou un 

camp de refugiats entre 1229 i 1232 amb cases, carrers, dues necròpolis i una 

mesquita i que fou destruït per un incendi provocat el 1232.  

 

ITINERARI 2: Navetes i poblat talaiòtic de s’Hospitalet Vell i basílica de Son 

Peretó (04/03/2017) 

 

Visita al poblat de s’Hospitalet Vell de Manacor guiats per Magdalena Salas, 

directora del Museu d’Història de Manacor. La visita al jaciment ens va permetre 

observar in situ un poblat de navetes de l’època del bronze i un poblat talaiòtic 

d’estructures molt interessants com l’extraordinari talaiot quadrat i el recinte 

rectangular. Tot seguit, visitàrem les sales del Museu d’Història de Manacor 

corresponents a l’època prehistòrica, romana i paleocristiana; èpoques tractades a les 

sessions teòriques fins aquell moment. Una visita magnífica de la qual gaudírem tots. 

Seguidament, visitàrem la basílica de Son Peretó on Magdalena ens parlà de les 

conclusions obtingudes de la darrera campanya d’excavació.  

 

ITINERARI 3: Els jueus a Mallorca, mites i veritats (29/04/2017) 

 

Amb el guiatge d’Albert Bouzas, férem un recorregut pels carrers que configuraren 

el Call Menor i el Call Major de Ciutat de Mallorques a l’edat mitjana. A partir de la 

investigació documental duita a terme per l’historiador, vàrem poder conèixer com 

fou la vida de la comunitat jueva a la Mallorca dels segles XIII i XIV i la seva relació 

amb els cristians i, sobretot, amb la Corona. 

 

Lloc de les classes 

Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió, passeig del Ferrocarril, 79. Manacor. 
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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 d’Innovació 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 guerra de Successió a la fi de la dictadura 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 

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

Alumnes que sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat .................. 1 

Alumnes que no sol·liciten crèdits ............................................................................... 20 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 21 
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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.  

 

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

prioritari el fet d’obtenir crèdits. Per contra, el 95% 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 ................................................................................. 12 persones 

A la sessió pràctica (excursió cultural) ........................................................ 10 persones 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ............................................ 11 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. 
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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. 

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... 

- Proposen fer cursos relacionats amb la sociologia, demografia, antropologia 

o relacionats amb la cuina de Mallorca. També mostren interès per realitzar 

algun curs que parli de la història de Manacor. 

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. 

 

IMATGES DE LES SORTIDES DELS TRES CURSOS D’HISTÒRIA DE 

MALLORCA 

ITINERARI 1 - Almallutx 

  

 



42 

 

 

 

 

ITINERARI 2 - Basílica de Son Peretó i navetes i poblats talaiòtic s’Hospitalet Vell 

  

 

ITINERARI 3 - Els jueus a Mallorca 
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4.4. PATRIMONI MUSICAL III (OCTUBRE-NOVEMBRE 2016) 

 

  

 

Objectius 

- Analitzar els processos de transmissió de la música tradicional i contextualitzar-la 

en l’àmbit històric, social i territorial.  

- Fomentar el coneixement i la pràctica de la música tradicional amb la doble 

finalitat de comprensió del present i de projecció de futur. 

- Remarcar el valor de les manifestacions del patrimoni immaterial de les Illes 

Balears com a part de la nostra cultura. 

 

Programa i professorat  

Divendres 28 d’octubre a les 19 h 

Taller pràctic: «La Balanguera als països de parla catalana. Una proposta educativa» 

Ponent: M. Antònia Font, professora de secundària. 

Divendres 4 de novembre a les 19 h 

«La jota de ball a les Terres de l’Ebre. Trets característics i paral·lelismes amb 

Mallorca i el País Valencià» 
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Ponents: Lluís-Xavier i Miquel-Àngel Flores Abat, etnògrafs i membres de 

l’associació de recerca etnogràfica Espai de So, acompanyats de balladors i sonadors 

de la Rondalla dels Ports (Tortosa). 

Divendres 11 de novembre a les 19 h 

«La festa dels Darrers Dies avui a Mallorca; les ximbombades» 

Ponent: Antoni Lliteres, tenor i mestre. 

Divendres 18 de novembre a les 19 h 

«Els romanços d’amor i de mort» 

Ponents: Miquel Sbert, membre del Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes 

Balears, i el cor Actors & Friends, dirigit per Joan Bauçà Santamaria, amb 

l’acompanyament del guitarrista David Aledo. 

Divendres 25 de novembre a les 19.00 h 

«Els sonadors de pagès» 

Ponents: Simó Adrover Adrover, Toni Adrover Palou, Sebastià Barceló Obrador i 

Margalida Rigo Morey, components del grup Es Revetlers. 

 

Metodologia 

Diversos professors impartiran conferències, dues seran de dues hores i les tres 

restants d’1,5 h. 

 

Coordinació 

Joana Domenge Mesquida 

Balladora i membre de l’associació cultural Solc-cant i assessora del Consell 

Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Palma 

 

Durada  

La durada del curs és de 10,5 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. 
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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 27 d’octubre de 2016, 

disposà homologar el curs Patrimoni musical III 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 10 hores de 

formació permanent i que figura inscrit amb el núm. 34 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 obtenir un certificat del curs, han d’haver assistit al 80% de les 

sessions (és a dir, 4 classes) i han d’haver fet un treball de valoració. 

 

ALUMNES 

 

Alumnes matriculats  

Sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat ........................................ 14 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 14 
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Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 88,57%. 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 100% dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. 

 

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: 

Taller pràctic: «La Balanguera als països de parla catalana: una proposta educativa»: 

45 persones 

«La jota de ball a les Terres de l’Ebre. Trets característics i paral·lelismes amb 

Mallorca i el País Valencià»: 60 persones 

«La festa dels Darrers Dies avui a Mallorca; les ximbombades»: 57 persones 

«Els romanços d’amor i de mort»: 67 persones 

«Els sonadors de pagès»: 50 persones 

 

Mitjanes d’assistència 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ......................................... 55,8 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. 
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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 4,8 punts. 

 

Valoració de les sessions 

Les conferències més ben valorades han estat la dels romanços d’amor i de mort de 

Miquel Sbert i la jota de ball de les Terres de l’Ebre. I la que ha tret una puntuació 

més baixa és el taller pràctic sobre la Balanguera als països de parla catalana (hi ha 

qui hi ha trobat a faltar una proposta educativa clara). 

 

Aspectes positius 

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

següents: 

- Actuació musical del principi de la ponència de M. Antònia Font Gelabert, 

amb els alumnes de Joana Domenge de Sant Llorenç, que feren una mostra 

amb veus i instruments de la cançó popular de la Balanguera. 

- Combinació teoricopràctica molt positiva de les jotes de les Terres de 

l’Ebre. 

- L’aportació dels ximbombers d’Artà a la ponència d’Antoni Lliteres. 

 

Aspectes a millorar 

Els aspectes del curs que els alumnes han considerat que es podrien millorar han 

estat els següents: 
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- Disponibilitat de l’espai. L’excés de públic a vegades feia que no es 

poguessin veure bé les actuacions. 

- Problemes tecnològics que a vegades provoquen les tecnologies que fan que 

la ponència s’hagi d’aturar uns minuts. 

 

Conclusions 

Els alumnes han valorat positivament les explicacions teòriques combinades sempre 

amb una part totalment pràctica, per posar de manifest el que s’havia explicat. 

Aquestes ponències han suscitat tant d’interès que val la pena que se’n faci una 

edició digital amb la incorporació, a part de la transcripció de les ponències, de petits 

muntatges audiovisuals per poder gaudir de la música i el ball que s’han duit a terme 

al llarg de les sessions. 

 

IMATGES DE LES CONFERÈNCIES 

 

 

Assistents i ponent de la primera conferència (M. Antònia Font Gelabert) 
Taller pràctic: «La Balanguera als països de parla catalana. Una proposta educativa» (28.0.2016). 
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«La jota de ball a les Terres de l’Ebre. Trets característics i paral·lelismes amb Mallorca i el País Valencià» 
(04.11.2016). 

 

 

«La festa dels Darrers Dies avui a Mallorca; les ximbombades», amb Antoni Lliteres (11.11.206). 

 

 

«Els romanços d’amor i de mort» amb Miquel Sbert i el cor Actors & Friends (18.11.2016). 
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4.5. UN PONT DE MAR BLAVA: RELACIONS ENTRE LES ILLES BALEARS I GRÈCIA 

 

Objectius 

- Posar de manifest aspectes poc coneguts en les 

relacions entre les Illes Balears i Grècia.  

- Posar en relleu els paral·lelismes entre determinats 

aspectes de la literatura popular hel·lènica i balear. 

- Prendre consciència dels vincles que ens uneixen amb 

el món hel·lènic. 

 

Programa i professorat  

Divendres 17 de febrer a les 19 h 

«La colònia grega de Menorca al segle XVIII» 

Ponent: Pedro Pablo Moreno Lucas-Torres, principal investigador del tema, sobre el 

qual ha fet la tesi doctoral. 

Divendres 24 de febrer a les 19 h 

«A l’altra riba de la mar: la sinagoga “Mallorca” de Salònica» 

Ponent: Rubén Montañés Gómez, doctor per la Universitat de València i professor 

de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Divendres 3 de març a les 19 h 

«Mallorca i la Romania durant la baixa edat mitjana» 

Ponent: Daniel Duran Duelt, llicenciat en Història i màster en Investigació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Divendres 10 de març a les 19 h 

«Piitàrides i glosadors: una aproximació al fenomen del combat poètic a Xipre i a les 

Balears» 

Ponent: Eusebi Ayensa Prat, neohel·lenista destacat, expert en poesia popular, tema 

sobre el qual va versar la seva tesi doctoral. 

 

 



51 

 

Divendres 17 de març a les 19.00 h 

«La cruïlla entre rondalles i mitologia grega» 

Ponent: Antònia Soler i Nicolau, doctora en Filologia Clàssica i professora de 

llengües clàssiques a l’IES Manacor. 

Divendres 24 de març a les 19.00 h 

Recital de música grega  

Música i poesia de Mikis Theodorakis, a càrrec d’Irina Cotseli, pianista i cantant 

grega, i Christian Hoel Skjønhaug, contrabaixista i improvisador noruec. 

 

Coordinació 

Antoni Góngora Capel 

Llicenciat en Filologia Clàssica i Filologia Catalana, professor de grec de l’institut 

Mossèn Alcover. 

 

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 de formació permanent del professorat. 

 

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. 
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Certificat 

Els alumnes matriculats tendran dret a un certificat si superen el 80% d’assistència a 

les classes i entreguen un treball de valoració del curs. 

 

Concessió de crèdits 

A l’hora d’elaborar aquest díptic està en tràmit el reconeixement de la Conselleria 

d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears als efectes establerts a 

l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura del 2 de gener de 2002 (BOIB del 17 de 

gener de 2002). 

 

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 tenir un 

certificat del curs, han hagut d’assistir com a mínim a un 80 % de les sessions (és a 

dir, 4 classes) i han fet un treball de valoració del curs. 

 

ALUMNES 

 

Alumnes matriculats  

Sol·liciten crèdits de formació permanent del professorat ........................................ 16 

               --------- 

Total d’alumnes matriculats ........................................................................................... 16 

 

Característiques dels alumnes matriculats 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 88,31%. 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. 
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Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 100% dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. 

 

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: 

«La colònia grega de Menorca al segle XVIII»: 50 persones 

«A l’altra riba de la mar: la sinagoga “Mallorca” de Salònica»: 35 persones 

«Mallorca i la Romania durant la baixa edat mitjana»: 30 persones 

«Piitàrides i glosadors: una aproximació al fenomen del combat poètic a Xipre i a les 

Balears»: 25 persones 

«La cruïlla entre rondalles i mitologia grega»: 50 persones 

Recital de música grega: 65 persones 

 

Mitjanes d’assistència 

A tot el curs (sessions teòriques i pràctiques) ......................................... 42,5 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. 
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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 bona. Sobre un màxim de 

5, la nota treta ha estat de 4,1 punts. 

 

Valoració de les sessions 

Generalment, totes les conferències han estat ben valorades. Potser les que més han 

cridat l’atenció han estat la de «Piitàrides i glosadors: una aproximació al fenomen del 

combat poètic a Xipre i a les Balears» i també el «Recital de música grega». Ara bé, 

alguns alumnes també han valorat molt positivament les xerrades «A l’altra riba de la 

mar: la sinagoga “Mallorca” de Salònica», «Mallorca i la Romania durant la baixa 

edat mitjana» i «La cruïlla entre rondalles i mitologia grega». La ponència que ha 

rebut una valoració menys positiva va ser la primera de totes, «La colònia grega de 

Menorca al segle XVIII», ja que s’ha comentat que el nivell d’erudició del ponent va 

ser massa elevat.   

 

Aspectes a millorar 

Els aspectes del curs que els alumnes han considerat que es podrien millorar han 

estat els següents: 

- Hi ha hagut, segons l’opinió d’alguns alumnes, molta diferència entre el 

nivell d’erudició d’unes xerrades i d’unes altres. Algunes xerrades han estat 

un cúmul de dades històriques en format d’article que han dificultat la 

comprensió del tema.  

- S’ha de destacar la formació acadèmica dels ponents per tal que els alumnes 

puguin saber-ne el nivell d’erudició. 

- En referència al concert, seria millor, en cas de fer-se una altra vegada, fer-lo 

a un espai amb millors condicions acústiques. 
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Conclusions 

Els alumnes han valorat positivament les explicacions teòriques combinades sempre 

amb suport visual, per mirar de fer exposicions més clares i didàctiques.  

 

Aquestes ponències han suscitat tant d’interès que val la pena que se’n faci una 

edició digital amb la incorporació, a part de la transcripció de les ponències, de petits 

muntatges audiovisuals o sonors per poder gaudir de la música, la poesia i la 

rondallística d’arrel grega que s’han duit a terme al llarg de les sessions.  

 

 

IMATGES DE LES CONFERÈNCIES 

 

 

Conferència de Rubén Montañés Gómez: «A l’altra riba de la mar: la sinagoga “Mallorca” de Salònica» 
(24.02.2017) 
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Antoni Góngora, coordinador del cicle (a l’esquerra) i Eusebi Ayensa (a la dreta), neohel·lenista que va impartir la 
ponència: «Piitàrides i glosadors: una aproximació al fenomen del combat poètic a Xipre i a les Balears» 

(10.03.2017). 

 

 

 

 

Antònia Soler i Nicolau, impartint la ponència: «La cruïlla entre rondalles i mitologia grega» (17.03.2017). 
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Recital de música grega a càrrec d’Irina Cotseli i Christian Hoel (24.03.2017). 

 

 



58 

 

5. TALLER DE LECTURA. COMENTARI DE CONTES LITERARIS 

Com a novetat 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. El taller, amb nou alumnes matriculats, va tenir una acollida molt 

bona.  
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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 2016 i fins al maig de 2017 més 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 Francesca M. Llull Sansó, Sebastià Riera Pocoví, 

Laura Oliva Viana i Catalina Quetglas Barceló. 

 

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 del col·legi Sa Torre fent el taller de la dansa ritual dels Indis. 
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7. 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 diversos centres educatius de Mallorca. Enguany els 

destinataris del concurs han estat alumnes de 3r d’ESO escolaritzats als centres 

educatius de Manacor. 

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 3r d’ESO que són els responsables de 

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

que està format per cinc alumnes més. 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 set centres de Manacor que 

cursen 3r d’ESO, hem aconseguit la participació de quatre centres: 

IES Porto Cristo  IES Manacor IES Mossèn Alcover CC St. Francesc d’Assís 

 

Alumnes participants 

 

En aquesta edició del concurs han estat quatre els centres participants. Cada equip 

és format per vuit alumnes, i això fa un total de participació de 32 alumnes. 
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Sessions del concurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadors 

 

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

• Colonya-Caixa Pollença: subvenciona les camisetes del concurs amb una 

aportació de 300 €. 

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

finalista i per als professors acompanyants.  

• Creperia Sa Bassa: aportació d’un sopar per a 10 persones. 

• Teatre de Manacor: aportació de 10 entrades per veure l’obra Infàmia. 

• 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 

Municipal de Mallorquí. 

 



62 

 

Premis 

 

Per a tots els participants: 

● Camiseta de La Garangola, aportació de Colonya-Caixa Pollença.  

 

Per als dos equips finalistes: 

● Una memòria USB i el llibre de les 100 qüestions de llengua, aportació del Servei 

Lingüístic. 

 

Per a l’equip finalista que no guanya la final: 

● Una carpeta per a cada alumne, aportació de la impremta Leo. 

● Una agenda per als professors acompanyants, aportació de la impremta Leo. 

 

Per a l’equip guanyador: 

● Deu entrades per veure l’obra de teatre Infàmia, aportació del Teatre de Manacor. 

● Un sopar per a deu persones, aportació de la Creperia sa Bassa. 

 

Imatges 

  

Participants de St. Francesc d’Assís. Participants de l’IES Mossèn Alcover. 
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Participants de St. Francesc d’Assís i de l’IES Mossèn Alcover. 

 

  

Participants de l’IES Porto Cristo. Participants de l’IES Manacor. 

 

 

Cartell per anunciar la final al Teatre de Manacor. 
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Muntatge de la final al Teatre de Manacor. Presentadors de La Garangola 2017. 
 

 

  

  

Públic i concursants de la final al Teatre de Manacor. 

 

 

Representants de l’Ajuntament de Manacor. 
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IES Manacor, guanyadors de La Garangola 2017. 
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8. ELS COSSIERS DE MANACOR 

8.1. 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. 

  

 

8.2. 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 el Cossiers. Dues escoles l’han sol·licitat i el 

monitor encarregat d’ensenyar les danses ha estat Lluc Gayà. 

 

8.3. COSSIERS, FESTA D’INTERÈS CULTURAL  

 

Un auditori ple de cossiers, excossiers, dames, exdames i de persones que, d’una 

manera o una altra, col·laboren en la recuperació i perdurabilitat de les danses rituals 

dels Cossiers de Manacor, es va veure dia 30 de març a l’acte de reconeixement dels 

cossiers manacorins com a Festa d’Interès Cultural. I és que l’any 2011 l’Ajuntament 
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de Manacor, mitjançant l’Escola Municipal de Mallorquí, va sol·licitar al Consell de 

Mallorca que fes aquest reconeixement als Cossiers de Manacor.  

 

L’any 2015 el Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de Mallorca hi va 

donar el vistiplau i l’octubre del mateix any el ple del Consell de Mallorca va aprovar 

definitivament la declaració dels Cossiers de Manacor com a Festa d’Interès 

Cultural. El reconeixement es va oficialitzar en l’acte que s’ha celebrat dijous dia 30 

horabaixa al Teatre de Manacor i que va comptar amb la presència del batle de 

Manacor, Pedro Rosselló; el vicepresident del Consell de Mallorca, Francesc 

Miralles, i els representants dels Cossiers i de l’Escola Municipal de Mallorquí.  

 

 

8.4. SORTIDES DELS COSSIERS DE MANACOR 

La primera sortida dels Cossiers de 2017 va ser el 26 de maig, dia del pregó de les 

Fires i Festes de Primavera, a les 17 h des de ca la dama. Sortiren a les 17.00 h des 

de ca la dama, carrer de Covadonga, 25, i l’itinerari va ser el següent: Espanya, 

Francesc Gomila, St. Isidre, St. Roc, Verònica, Cervantes, Nord, Pius IX, Sales, na 

Camel·la, Amargura, el Palau, Weyler, sa Bassa, Francesc Gomila, Llaurador, Joan 

Lliteres, Convent i Ajuntament. 
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La segona sortida va ser el diumenge 4 de juny, dia del Sant Crist o Cinquagesma, a 

les 19 h des de ca la dama, carrer de Covadonga, 25, i l’itinerari va ser el següent: 

Murillo, plaça de St. Jaume, Joan Lliteres, sa Bassa, Peral, Weyler i el Palau. 

Enguany, els participants a les sortides foren: 

 

SORTIDA 26 DE MAIG 

Nicolau Puig Duran (cossier) 

Cristian Izquierdo Guillén (cossier) 

Martí Miquel Duran (cossier) 

Sebastià Capó Bauçà (cossier) 

Lluc Gayà Sansó (cossier) 

Joan Estelrich Llull (cossier) 

Maria Antònia Vives Sunyer (dama) 

Antònia Bassa Sureda (flabiolera) 

Lluís Forteza Llull (dimoni) 

 

SORTIDA 4 DE JUNY 

Joan Miquel Truyols Mas (cossier) 

Miquel Galmés Sagrera (cossier) 

Antoni Nadal Fullana (cossier) 

Xavier Brunet Galmés (cossier) 

Joan Xavier Andreu Gayà (cossier) 

Antoni Bassa Ferrer (cossier) 

Maria Antònia Vives Sunyer (dama) 

Antònia Bassa Sureda (flabiolera) 

Lluís Forteza Llull (dimoni) 

 

Per fer difusió dels itineraris enguany s’ha seguit amb la iniciativa de l’any passat de 

difondre a través de les xarxes socials i per WhatsApp els plànols amb l’itinerari de 

les dues sortides dels Cossiers. 
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8.5. XV CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS 

Dia 1 de juny a les 19 h es va fer l’entrega dels premis del XV Concurs de Cartells 

dels Cossiers, el XV Concurs de Redacció per a Joves i el VIII 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: 

Jazmina Cabanillas Keller, de 2n de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover; els 

dos finalistes, que reberen el premi de 50 € cada un, foren Emma Gallardo Gomila, 

de 2n d’ESO del col·legi de Sant Vicenç de Paül, i Júlia Fermina Espinosa Barrios 

de 4t d’ESO de La Salle. 
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Cartell guanyador 2017. 

 

  

Finalistes XV Concurs de Cartells dels Cossiers. 

8.6. 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 2017. 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. 

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. 
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Tots els balladors, juntament amb el presentador de l’acte de Reconeixement de 

Mèrits d’enguany, Miquel Vives, reberen dues botelles de vi solidari. Es tracta 

d’EstelEstima, que dedica els beneficis a l’associació manacorina pro-salut mental 

Estel de Llevant. El vi, a més, du com etiqueta una serigrafia de l’artista Rafel Joan.  

 

També hi va haver obsequi per als responsables de la botiga Amer Can Garanya, 

que fa més de trenta anys que regalen les espardenyes que els cossiers i la dama 

empren per ballar, en agraïment per la seva col·laboració desinteressada. Per a 

l’ocasió es va optar per un dibuix de l’artista Antoni Jesús Ballester.  
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9. LA MULASSA 

 

9.1. PARTICIPACIÓ DE LA MULASSA A LA FIRA DE STA. MARGALIDA 

 

A principis d’abril del 2017 la Mulassa de Manacor va formar part de la I Mostra de 

Gegants, Capgrossos i Bèsties Festives de Mallorca, organitzada per l’Ajuntament de 

Sta. Margalida. Gent d’arreu de Mallorca va poder visitar entre d’altres figures, la 

Mulassa de Manacor. 

 

 

9.2. VISITA DEL CEIP MOLÍ D’EN XEMA A LA MULASSA 

 

Dia 21 de juny de 2017 tres grups d’alumnes del CEIP Molí d’en Xema feren una 

visita a la Mulassa de Manacor, a proposta de l’APIMA i del CEIP. Conduïts per 

l’ex-professor de l’Escola de Mallorquí, Guillem Morey; per la representant de 

l’Obreria de St. Jaume, Bàrbara Llinàs, i per l’escultor de la Mulassa, Sebastià Riera, 

els alumnes pogueren veure de prop l’estructura interior de la Mulassa. A part de 

centrar la visita en la Mulassa s’explicà als al·lots en què consisteix la festivitat de St. 

Jaume, patró de Manacor. 
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9.3. 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. Enguany, els mulassers 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 

Joan Xavier Andreu Gayà 
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9.4. 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 (plaça del Convent), 

Major, sa Bassa, Peral, Bosch, pati del Palau, Rector Rubí, Weyler, Bosch, Mercadal, 

plaça de la Constitució, Jaume II, Major, plaça del Convent. 

 

Enguany, amb les paraules de Bàrbara Duran Bordoy, musicòloga, professora i 

investigadora, s’iniciaren les festes de St. Jaume 2017. 
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9.5. 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, Convent, Major, sa Bassa, Peral, 

Bosch i plaça del Palau, amb arribada a la plaça del Rector Rubí. 
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10. PAPERS DE SA TORRE 

D’ençà del 1987 l’Escola edita materials, conferències o treballs destacats que han 

tengut relació amb l’entitat. El novembre de 2016 va sortir a la llum el número 69 de 

la col·lecció «Papers de sa Torre», fruit del cicle de conferències que va tenir lloc el 

febrer de 2016 dedicat a estudiar l’escriptor manacorí Miquel Àngel Riera. 

Es tracta d’una edició digital, tal com es pretén fer amb els següents números que es 

publiquin. D’aquesta manera, a través del web escolademallorqui.cat es podran 

consultar els títols en línia.  

 

 

Podeu consultar-ne l’edició en línia aquí. 
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 11. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 

El Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí, reunit 

en sessió plenària el dia 8 de març de 2017, va 

decidir atorgar el Reconeixement de Mèrits 2017 

a Margalida Fullana Sagrera, per la seva 

aportació a l’ensenyament i difusió del ball 

mallorquí i la cançó popular. 

L’acte del Reconeixement de Mèrits va tenir lloc 

divendres 9 de juny, a les 20.00 h al Teatre 

Municipal de Manacor, i hi assistiren prop de 

300 persones. El presentador de l’acte va ser 

Miquel Vives Alcover i el padrí de la 

reconeguda, Bartomeu Adrover, professors de 

ball de l’Escola de Mallorquí.  

  

  

Podeu consultar el reportatge que va fer Canal 4 sobre l’acte del Reconeixement de Mèrits 2017 en aquest enllaç. 
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12. ALTRES ACTIVITATS I ACTES 

12.1. SA LLORENÇADA 

 

A proposta de l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí, dia 9 d’agost, els 

professors de l’Escola, Joan L. Sansó i Margalida Rosselló, conduïren un 

itinerari pel poble de Manacor, amb prop d’un centenar d’assistents per donar 

a conèixer els punt que tengueren relació amb els aldarulls coneguts com Sa 

Llorençada (ja que s’esdevingueren durant la nit de St. Llorenç, el 9 d’agost de 

1835). 

 

 

12.2. BALLADA POPULAR AMB ESCLAFITS I CASTANYETES 

 

Dia 7 d’octubre es va dur a terme una ballada popular per 

inaugurar el curs 2016-2017 al parc del molí d’en Beió. El grup 

escollit per a la ballada fou Esclafits i castanyetes.  
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12.3. EXCURSIÓ A LA MUNTANYA DE RANDA 

 

Dia 19 de novembre de 2016 l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí va tenir 

la iniciativa de dur a terme una sortida al puig de Randa amb motiu de l’Any Ramon 

Llull. Un grup de desset persones feren l’itinerari de Gràcia a Cura a través del 

guiatge del professor de la UIB Gabriel Ensenyat. 

 

12.4 NADAL A L’ESCOLA 

 

El Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor va contribuir amb la decoració de 

Nadal de l’Escola amb l’aportació d’un betlem inspirat en la campanya de Les 

paraules amb arrels. 

Dia 10 de desembre, l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí va promoure 

una jornada lúdica per als alumnes i amics de l’Escola. 
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12.5. CELEBRACIÓ DE LES VERGES 

Dijous dia 20 d’octubre, amb motiu de la festa 

de les Verges, l’Escola i l’Associació d’Amics 

varen convidar els alumnes d’aquest curs a fer 

un tast de bunyols. 

 

12.6. CALENDARI DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA DE MALLORQUÍ 

L’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí va elaborar un calendari del 2017 

amb fotografies d’actes culturals i festes vinculades al municipi de Manacor. 

 

 

12.7. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE BÀRBARA DURAN  

Dijous 12 de gener es va dur a terme a l’Escola de Mallorquí la presentació del llibre 

de Bàrbara Duran Bordoy, Posseïts pel dimoni. La festa de St. Antoni des de la música rave 

i trance. Varen intervenir en l’acte, amb un públic de més de 60 persones, els 

historiadors Albert Carvajal i Antoni Gomila, l’autora del llibre i l’editor: Lleonard 

Muntaner. 
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12.8. SANT ANTONI  

És tradició que una sèrie de professors de l’Escola formin part del jurat dels 

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

Manacor (en aquest darrer cas es varen anul·lar per qüestions meteorològiques).  

Els representants de l’Escola i de l’Associació d’Amics que formaren part dels 

diferents jurats foren els següents: 

Foguerons: Margalida Rosselló 

 

12.9. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE PACO ESTEVE I BENEITO 

Dia 27 de gener es va presentar a l’Escola el 

llibre Si ha nevat, de Paco Esteve, professor 

d’un curs de català de nivell C1 de l’Escola en 

el curs 2017-2018. Amb aquesta novel·la 

l’autor va obtenir el Premi Enric Valor 2015, 

distinció que convoca anualment la Diputació 

d’Alacant. A l’acte hi intervingué a part de 

l’autor del llibre, Antoni Riera Vives. 
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12.10. COMMEMORACIÓ DEL DIJOUS LLARDER 

 

El 23 de febrer de 2017 es va celebrar a l’Escola, a iniciativa de l’Associació d’Amics 

de l’Escola de Mallorquí, el Dijous Llarder amb un sopar de fresses i una 

ximbombada.  

 

 

12.11. PARTICIPACIÓ A 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. L’Escola també va participar d’aquest acte i 

l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí va fer una mostra d’indumentària 

mallorquina del segle XVIII. 
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12.12. PARTICIPACIÓ A L’ACTE «FACEM XARXA PEL CATALÀ» 

L’STEI Intersindical i la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana 

organitzaren una taula rodona dia 13 de març de 2017 a l’edifici de Sa Riera (Palma) 

amb l’objectiu d’ajuntar representants d’institucions diferents d’arreu de Mallorca 

que fan feina a favor de la normalització lingüística. De Manacor s’hi representà 

l’Escola Municipal de Mallorquí i la Institució Alcover. 

 

12.13. 11È FÒRUM DE L’OCUPACIÓ DE LA UIB 

L’Ajuntament de Manacor cada any signa convenis de 

col·laboració amb la UIB per poder disposar 

d’estudiants, normalment de Filologia Catalana, per fer 

pràctiques a l’Escola de Mallorquí; per això, el 16 de 

març vàrem voler participar activament del Fòrum de 

l’Ocupació que organitza cada any la UIB. Hi assistiren 

la directora de l’Escola amb l’estudiant en pràctiques del moment: Catalina Quetglas. 
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12.14. ITINERARI CULTURAL A POLLENÇA 

L’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí va 

organitzar per al dissabte 18 de març una excursió a 

Pollença amb un recorregut històric guiat per Pere 

Salas Vives, arxiver de l’Ajuntament de Pollença. Hi 

assistiren una trentena de persones entre amics i 

alumnes de l’Escola. 

 

12.15. ENTREGA DELS PREMIS CAVALL VERD A L’ESCOLA 

L’Escola de Mallorquí va acollir la 34a edició dels Premis Cavall Verd, organitzats 

per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Va ser dia 25 de març, amb una 

jornada plena d’activitats d’homenatge al poeta i cantautor Guillem d’Efak: recital de 

poesia i glosa i taula rodona sobre Guillem d’Efak. 
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12.16. 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 a 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. I així, el diumenge de Pasqua, dia 16 d’abril de 2017, després d’una sèrie 

d’assajos que dugueren a terme a l’Escola, sortiren els salers a fer un recorregut pel 

centre de Manacor. 

 

12.17. BALLADA I CARAGOLADA PER ST. MARC 

Dia 21 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 una 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 

Tramudança, es va dur a terme una caragolada, com és tradició per sant Marc. 
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12.18. LECTURA DE CONTES PER SANT JORDI 

Dia 26 d’abril, a iniciativa dels professors de català de 

l’Escola Mar Bel i Paco Esteve, es va dur a terme a la 

Biblioteca de Manacor una lectura en veu alta de contes, 

amb l’objectiu de mostrar les particularitats de diferents 

dialectes del català occidental. D’aquesta manera, 

quedaren representats el català de la Franja de Ponent, de 

Lleida, del Baix Maestrat, de la Pobla de Segur i d’Alacant. 
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12.19. XV CONCURS DE REDACCIÓ LITERÀRIA PER A JOVES 

 

Dia 28 d’abril es va dur a terme al molí d’en Beió la quinzena 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 Lluïsa Mas Fons, de 2n de 

batxillerat de l’IES Mossèn Alcover. 

 

12.20. EXCURSIÓ A SA DRAGONERA 

 

Dia 13 de maig de 2017, l’Associació d’Amics de 

l’Escola de Mallorquí va organitzar una eixida a 

l’illa de sa Dragonera. Una trentena de 

manacorins tengueren l’oportunitat de recórrer 

l’illa i de visitar el centre d’interpretació que hi ha. 

 

12.21. 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 3 de juny a les 21.30 h 

amb els grups següents: Galivança i Agrupació Sa Torre. 
 

 


