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1. ORGANISME RECTOR 

1.1. PLE  

Durant el curs 2019-2020 la composició del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí 

ha estat la que nomenà l’Ajuntament en Ple a la sessió 17/2019, de 27 de setembre: 

  

A. En representació municipal 

1. President: Miquel Oliver Gomila 

2. Vicepresident: Sebastià Llodrà Oliver, vocal 

3. Joan Gaià i Mascaró, vocal 

4. Núria Hinojosa Abenza, vocal 

5. Carles J. Grimalt García, vocal 

6. Maria Antònia Truyols Martí, vocal 

7. Catalina Riera Mascaró, vocal 

8. Maria Bel Bauzà Quetglas, vocal 

9. Maria Bauzà Mascaró, vocal 

10. Antònia Llodrà Brunet, vocal 

  

B. En representació d’institucions d’àmbit balear: 

11. Agustina Vilaret  González, en representació del Govern de les Illes Balears. 

12. Isabel Maria Busquets Hidalgo, en representació del Consell de Mallorca. 

13. Gabriel Ensenyat Pujol, en representació de la Universitat de les Illes Balears. 

14. Jordi Caldentey Mas, en representació de l’Obra Cultural Balear. 
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C. En representació dels centres d’ensenyament a Manacor 

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

secundari.  

16. Sebastiana Mascaró Mas, en representació dels centres d’ensenyament primari. 

17. Àngels Puig Duran, en representació dels centres d’ensenyament infantil. 

18. Joan Francesc Gayà Sunyer, en representació del Centre d’Educació d’Adults. 

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

Mallorquí. A partir de l’1 d’agost assumeix les funcions de secretària la nova 

directora Margalida Rosselló Riera. 

20. Neus Barceló Mascaró, en representació del professorat de la Secció de Balls 

Tradicionals i Danses de l’Escola. 

21. Maria Antònia Móra Morey, en representació del professorat de la Secció de 

Llengua de l’Escola. 

 

D. En representació dels veïns del terme municipal de Manacor: 

22. Antoni Riera Vives 

23. M. Magdalena Gelabert Miró 

24. Joan Llodrà Gaià 

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: 

Sebastià Llodrà Oliver, president  

Antònia Llodrà Brunet, vocal  
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En representació del bloc C: 

Sebastiana Mascaró Mas, vocal 

Maria Antònia Móra Morey, vocal 

Emma Terés Fuster, secretària. A partir de l’1 d’agost assumeix les funcions de 

secretària la nova directora Margalida Rosselló Riera. 

 

En representació del bloc D: 

Joan Llodrà Gaià, vocal. Al mes d’agost, Joan Llodrà, com a nou conseller del 

Consell de Mallorca, renúncia a ser membre del Ple de l’Escola.  Al seu lloc, ocupa 

la vocalia a partir del mes d’octubre Rafel Perelló Bosch. 
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2. CURSOS I PROFESSORAT 

 

L’estat d’alarma decretat el 14 de març de 2020,  a causa de la crisi sanitària 

derivada de la pandèmia originada per la Covid-19,  va significar la 

interrupció de les classes presencials a l’Escola Municipal de Mallorquí. Els 

cursos de llengua 

2.1. CURSOS PER A ADULTS 

SECCIÓ DE LLENGUA CATALANA 

 

Certificat A2 

- Curs de 70 h (presencial) A2-1 

Del 24 de setembre de 2019 al 14 de gener de 2020 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

- Curs de 70 h (presencial) A2-3 

Del 21 de gener de 2020 al 5 de maig de 2020 

Professora: Catalina Maria Pastor Palenzuela 

 

Certificat B1 

- Curs de 70 h (presencial) B1-1 

Del 23 de setembre de 2019 al 13 de gener de 2020 

Professora: Catalina Quetglas Barceló 

 

- Curs de 70 h (presencial) B1-3 

Del 22 de gener de 2020 al 4 de maig de 2020 

Professor: Antoni Bauçà Andreu 
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Certificat B2 

- Curs de 70 h (presencial) B2-1 

Del 23 de setembre de 2019 al 13 de gener de 2020 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) B2-2 

Del 24 de setembre de 2019 al 28 de gener de 2020 

Professora: M. Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 70 h (presencial) B2-3 

Del 27 de gener de 2020 al 6 de maig de 2020 

Professora: Maria del Mar Bel Esbrí 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) B2-4 

Del 4 de febrer de 2020 al 26 de maig de 2020 

Professora: M. Antònia Móra Morey 

 

Certificat C1 

- Curs de 70 h (presencial) C1-1 

Del 23 de setembre de 2019 al 13 de gener de 2020 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C1-2 

Del 25 de setembre de 2019 al 22 de gener de 2020 

Professora: Maria Antònia Móra Morey 

 

- Curs de 70 h (presencial) C1-3 

Del 22 de gener de 20120 al 4 de maig de 20120 

Professor: Joan Estelrich Llull 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C1-4 

Del 29 de gener de 2020 al 20 de maig  de 2020 

      Professora: Maria Antònia Móra Morey 
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Certificat C2 

- Curs de 32 h (semipresencial) C2-2 

Del 23 de setembre de 2019 al 27 de gener de 2020 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) C2-4 

Del 10 de febrer de 2020 a l’1 de juny de 2020 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

Certificat LA 

- Curs de 32 h (semipresencial) LA-2 

Del 24 de setembre de 2019 al 28 de gener de 2020 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

- Curs de 32 h (semipresencial) LA-4 

Del 4 de febrer de 2020 al 26 de maig de 2020 

Professor: Jaume Perelló Perelló 

 

SECCIÓ DE BALLS TRADICIONALS I DANSES 

 

Ball de bot iniciació 

- Curs de ball de bot iniciació - Bb-1 (35 h) 

Del 7 d’octubre de 2019 a l’11 de maig de 2020 

Professora: Neus Barceló Mascaró 

 

- Curs de ball de bot iniciació familiar - Bf (35 h) 

Del 8 d’octubre de 2019 al 12 de maig de 2020 

Professor: Miquel Vives Alcover 
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Ball de bot intermedi 

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

Del 9 d’octubre de 2019 al 6 de maig de 2020 

Professor: Pere Matamalas Ruescas  

Ball de bot perfeccionament 

- Curs de ball de bot perfeccionament - Bp (35 h) 

Del 9 d’octubre de 2019 al 6 de maig de 2020 

Professora: M. Magdalena Barceló Gelabert 

Mateixes 

- Mateixes iniciació - Mi1 (10 h) 

Del 8 d’octubre al 10 de desembre de 2019 

Professora: M. Magdalena Barceló Gelabert 

 

- Mateixes perfeccionament - Mp1 (10 h) 

Del 10 d’octubre al 12 de desembre de 2019 

Professor: Miquel Vives Alcover 

 

- Mateixes iniciació - Mi2 (10 h) 

Del 4 de febrer al 7 d’abril de 2020 

Professor: Miquel Vives Alcover 

 

- Mateixes perfeccionament - Mp2 (10 h) 

Del 30 de gener al 2 d’abril de 2020 

Professor: Miquel Vives Alcover 

   

Curs de sons de pagès 

- Curs de sons de pagès I - SpI (35 h) 

Del 10 d’octubre de 2019 al 21 de maig de 2020 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 
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- Curs de sons de pagès II - SpII (35 h) 

Del 10 d’octubre de 2019 al 21 de maig de 2020 

Professor: Bartomeu Adrover Riera 

 

Curs de xeremies, tamborí i fabiol 
 

- Curs de xeremies, tamborí i fabiol – Xtf (35 h) 

Del 19 d’octubre de 2019 al 23 de maig de 2020 

Professor: Joan Munar Fiol 

 

Cossiers de Manacor 
 

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

seves sortides reglamentàries (32 h) 

Del 24 de gener al 22 de maig de 2020 

Coordinador: Sebastià Galmés Miquel 
 

SECCIÓ DE CULTURA 

 

Cursos d’història de Mallorca 

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

HM1 (50 h) 

Del 22 d’octubre de 2019 al 7 d’abril de 2020 

Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera 
 

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

(50 h) 

Del 18 d’octubre de 2019 al 3 d’abril de 2020 

Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera 
 

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

dictadura franquista HM3 (50 h) 

Del 18 d’octubre de 2019 al 3 d’abril de 2020 

Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera 
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- Història de Mallorca - Coneguem el nostre patrimoni HM4 (50 h) 

Del 22 d’octubre de 2019 al 7 d’abril de 2020 

Professora - coordinadora: Margalida Rosselló Riera 

 

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

- Sant Vicenç Ferrer: sis-cents anys després (10 h) 

Del 18 d’octubre al 29 de novembre de 2019 

Coordinació: Gabriel Ensenyat Pujol 

 

- Periodisme.cat: llengua i mitjans de comunicació (10 h) 

Del 6 de març al 3 d’abril de 2020 

Coordinació: Antoni Riera Vives 

Altres activitats 

- Taller: de poesia (12 h) 

Del 27 de març al 4 d’abril de 2020 

Professor: Joan Manuel i Homar 

2.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR 

 

PROJECTE DE CULTURA POPULAR (per a educació infantil) 

 
Les danses rituals de Manacor 
 

- Taller de la dansa dels Indis 

Novembre de 2019 

Professorat: Sebastià Riera Pocoví i Carme González Mestre 
 

- Taller de la dansa dels Moretons 

Abril de 2020 

Professorat: Sebastià Riera Pocoví i Carme González Mestre 
 

- Taller de la dansa dels Cossiers 

Maig de 2020 

      Professorat: Sebastià Riera Pocoví i Carme González Mestre 
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CONEC ELS COSSIERS DE MANACOR (per a 4t d’ESO) 

 

- Taller: Conec els Cossiers de Manacor   

Febrer de 2020 

 Professorat: Cristian Izquierdo Guillén i Joana M. Bauzà Riera 

 
 

CONEC LA MULASSA DE MANACOR (per a 2n de primària) 

 
- Taller: Conec la Mulassa de Manacor   

Març de 2020 

Professor: Sebastià Riera Pocoví 
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3. MATRÍCULA 

3.1. CURSOS PER A ADULTS 

Secció Curs Matrícula 

LLENGUA 

CATALANA  

A2-1 24 

A2-3 22 

B1-1 29 

B1-3 15 

B2-1 18 

B2-2 19 

B2-3 15 

B2-4 14 

C1-1 16 

C1-2 25 

C1-3 12 

C1-4 9 

C2-2 24 

C2-4 25 

LA-2 13 

LA-4 17 

TOTAL 297  

  

 

Secció Curs Matrícula 

BALLS 

TRADICIONALS I 

DANSES 

Curs de ball de bot iniciació grup 1 (Bb) 20 

Curs de ball de bot iniciació familiar (Bf) 11 

Curs de ball de bot intermedi (Bi) 23 

Curs de ball de bot perfeccionament (Bp) 20 

Taller de mateixes iniciació (Mi1) 19 

Taller de mateixes iniciació 2 (Mi2) 18 
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Taller de mateixes perfeccionament (Mp1) 20 

Taller de mateixes perfeccionament 2 (Mp2) 10 

Curs de sons de pagès I (Sp1) 12 

Curs de sons de pagès II (Sp2) 8 

Curs de xeremies, tamborí i flabiol 4 

Curs d’aprenentatge i pràctica dels Cossiers 23 

TOTAL 188  

  

Secció Subsecció Curs Matrícula 

CULTURA 
  

Cursos d’història de Mallorca 

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

27 

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

28 

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

18 

Coneguem el nostre 
patrimoni (HM4) 

22 

Cicle de conferències amb 
crèdits de formació 

permanent 

Sant Vicenç Ferrer, sis-cents 
anys després 20 

Periodisme.cat. Llengua i 
mitjans de comunicació* 32 

Altres activitats Taller de poesia (taller 
anul·lat) 

8** 

TOTAL 147 
 
 *Cicle del qual només s’ha pogut dur a terme una conferència 
**Taller anul·lat, pendent de reprogramar al curs 2020-2021, per tant no comptabilitzam 
aquests alumnes 
 

3.2. CURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS DE MANACOR 

Curs Centre Alumnes 

Les danses rituals 
de Manacor:  

Indis, Moretons* i 
Cossiers* 

(educació infantil) 

CEIP Ses Comes 38 

CC La Puresa 27 

CEIP Jaume Vidal Alcover 50 

CEIP Mitjà de Mar 41 
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CC Sant Vicenç de Paül 22 

EI Sa Graduada 50 

CC St. Francesc d’Assís 25 

CC La Salle 47 

CEIP Molí d’en Xema 74 

CEIP Mestre Pere Garau 19 

CEIP Simó Ballester 46 

CEE Joan Mesquida 10 

TOTAL 449 

*Tallers anul·lats a causa de l’estat d’alarma 

Curs Centre Alumnes 

Conec els Cossiers 
(4t d’ESO) 

 

IES Mossèn Alcover 90 

CC St. Francesc d’Assís 20 

CC St. Vicenç de Paül 35 

TOTAL 145 

 

Curs Centre Alumnes 

Conec la Mulassa 
de Manacor  

(2n de primària) 

CC St. Francesc d’Assís 28 

CEIP Jaume Vidal Alcover 51 

CC Sant Vicenç de Paül 26 

CEIP Molí d’en Xema 94 

CP Es Canyar 56 

CEIP Sa Torre 42 

CEP Ses Comes* 
CEIP Mestre Pere Garau* 
CC La Salle* 

TOTAL 297 
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3.3. GRÀFICS 

3.3.1. Matrícula d’alumnes, per seccions, del curs 2019-2020 

 

 

 

3.3.2. Evolució de la matrícula, per seccions, en els darrers quatre anys 
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19 

 

3.3.3. Evolució de la matrícula de les seccions (Llengua, Balls i Cultura) en els 
darrers quatre anys 

 

 

 

3.3.4. Nombre de dones i homes matriculats per seccions 2019-2020 
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3.3.5. Total d’alumnes 2019-2020 
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4. CURSOS D’HISTÒRIA DE MALLORCA 

 

Al curs 2014-2015 s’iniciaren aquests cursos amb l’objectiu de donar a conèixer la 

història del poble mallorquí i interpretar i valorar el nostre patrimoni cultural i 

històric. Les classes es basen en explicacions teòriques amb el suport de projeccions 

en Power Point i de material gràfic (vídeos, fotografies, textos…). A part, es fan 

itineraris històrics i excursions. I els destinataris són qualsevol persona a partir de 16 

anys, amb ganes de conèixer la nostra història. 

 

Al 2019-2020 s’han ofert quatre cursos d’història de Mallorca corresponents a quatre 

etapes diferents: de la prehistòria a la Mallorca medieval (HM1), de l’època medieval 

al segle XVIII (HM2), de la guerra de Successió a la dictadura franquista (HM3) i un 

quart curs dedicat a conèixer el nostre patrimoni (HM4). Són cursos amb una 

durada de 50 hores, 33 de les quals són hores de classe al molí d’en Beió i la resta 

d’hores corresponen als itineraris culturals, però per motius de la baixa la boral de la 

professora que els imparteix i de l’estat d’alarma, han quedat aturats a partir del 

gener de 2020. A l’alumnat d’aquests cursos se’ls ha guardat la matrícula per al curs 

2020-2021. 

 

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. 
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• 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. 

 

Professorat i metodologia 

Margalida Rosselló Riera és la professora d’aquests cursos. És llicenciada en Història 

per la Universitat de les Illes Balears, Premi Extraordinari de Llicenciatura i 

Especialista en Arxivística com a Suport a la Investigació. Ha duit a terme la 

metodologia següent: explicacions teòriques, amb el suport de projeccions en Power 

Point i de material gràfic (audiovisuals, fotografies, textos...). Així mateix, s’han 

dissenyat activitats per fomentar la participació dels assistents i proporcionat 

materials complementaris dels aspectes tractats a classe. A finals del curs s’ha 

entregat una síntesi dels continguts vists. 

 

Al final de cada etapa històrica s’ha aprofitat per fer un itinerari cultural per ensenyar 

d’una manera més pràctica el que s’ha explicat a classe. Aquests itineraris tot sovint 

són guiats per diferents especialistes. 

 

Programació que s’ha pogut dur a terme 
 

Dia 15 de gener i a causa de la baixa per malaltia de la professora, les classes 

s’interrompen i ja no es reprenen de nou a causa de l’estat d’alarma decretat el 14 de 

març. 

 
Programa HM1 - De la prehistòria a la Mallorca medieval 
 
Dia 22 d’octubre de 2019 a les 18.30 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 29 d’octubre de 2019 a les 18.30 h  
 La prehistòria 

 Els primers pobladors 
Mallorca durant la prehistòria 
Els primers indicis de presència humana 
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Dia 5 de novembre de 2019 a les 18.30 h 
 La prehistòria 

L’etapa calcolítica 
El bronze navetiforme 

 
Dia 12 de novembre de 2019 a les 18.30 h 

 La prehistòria 
El bronze navetiforme 
 

Dia 19 de novembre de 2019 a les 18.30 h  
Els constructors de talaiots 

 El viratge de la prehistòria balear 
 Les construccions talaiòtiques 
 
Dia 26 de novembre de 2019 a les 18.30  h 

Els constructors de talaiots 
L’economia i la societat talaiòtiques 

 I després dels talaiots, què? 
 
Dia 3 de desembre de 2019 a les 18.30 h 

El postalaiòtic 
 
Dia 10 de desembre de 2019 a les 18.30 h 
 Mallorca i l’exterior: les factories fenícies 
 
Dia 17 de desembre de 2019 a les 18.30 h 
  
 Mallorca romana 
 La conquesta de les Balears 
 El món indígena i el món romà 
 
Dia 14 de gener 2020 a les 18.30 h 

La Mallorca romana 
Mallorca dins l’Imperi 

 Economia: canvis i continuïtats 
  
Programa HM2 - De l’època medieval al segle XVIII 
 
Dia 17 d’octubre de 2019 a les 18.30 h 

Presentació del curs i benvinguda 
Síntesi i recordatori dels continguts vists el curs passat 

 
Dia 25 d’octubre de 2019 a les 17.30 h 

El Regne Privatiu de Mallorca 
 L’obra organitzadora de Jaume II 
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Dia 8 de novembre de 2019 a les 17.30 h 
El Regne Privatiu de Mallorca 
El regnat de Sanç I 
La fi de la dinastia privativa 
Reincorporació del Regne de Mallorca dins la Corona d’Aragó  
 

Dia 15 de novembre de 2019 a les 17.30 h 
La crisi baixmedieval  
La pesta negra 
Crisi demogràfica i econòmica 

 
Dia 22 de novembre de 2019 a les 17.30 h 

La crisi baixmedieval  
Assalt al call jueu el 1391 

 
Dia 29 de novembre de 2019 a les 17.30 h 

Els  jueus a Mallorca 
 
Dia 13 de desembre de 2019 a les 17.30 h 

Martí l’Humà i el cisma d’Occident 
El Compromís de Casp i la nova dinastia dels Trastàmara 
 

Dia 10 de gener de 2020 a les 17.30 h 
El segle XV 
El regnat d’Alfons el Magnànim i la Revolta Forana 
 

Programa HM3 - De la guerra de Successió a la dictadura franquista 
 
Dia 17 d’octubre de 2019 a les 18.30 h 

Presentació del curs i benvinguda 
Síntesi dels continguts d’HM2 (de l’època medieval a la guerra de Successió) 

 
Dia 25 d’octubre 2019 a les 17.30 h 

La guerra de Successió i les seves conseqüències 
Els decrets de Nova Planta 
Vencedors i vençuts 
 

Dia 8 de novembre de 2019 a les 17.30 h 
El segle XVIII, la recuperació 
Recuperació demogràfica 
 

Dia 15 de novembre de 2019 a les 17.30 h 
El segle XVIII, la recuperació 
Recuperació econòmica 
El comerç: importacions i exportacions 
La Il·lustració a Mallorca 
La Societat Econòmica d’Amics del País 
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Dia 22 de novembre de 2019 a les 17.30 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 29 de novembre de 2019 a les 17.30 h 
La fi de l’antic règim  
La reacció absolutista 1814-1820 
El març Liberal 1820-1823 
La dècada ominosa 1823-1833 
 

Dia 13 de desembre de 2019 a les 17.30 h 
El regnat d’Isabel II i la construcció de l’estat liberal i centralista 
Carlins i isabelins 

 
Dia 10 de gener de 2020 a les 17.30 h 

La consolidació de l’estat liberal (1844-1868) 
  
Programa HM4 - Coneguem el nostre patrimoni 
 
Dia 22 d’octubre de 2019 a les 18.30 h 

Presentació del curs i benvinguda 
Objectius i continguts 
Les esglésies de repoblació o l’expansió del feudalisme 
 

Dia 29 d’octubre de 2019 a les 18.30 h 
Les creus de pedra 
 

Dia 5 de novembre de 2019 a les 18.30 h 
Castells roquers; protagonistes de la resistència 
 

Dia 12 de novembre de 2019 a les 18.30 h 
Palaus rurals dels reis de Mallorca 
 

Dia 19 de novembre de 2019 a les 18.30 h 
Torres i talaies de guaita 
 

Dia 26 de novembre de 2019 a les 16.30 h 
Cases de neu i nevaters 
 

Dia 3 de desembre de 2019 a les 18.30 h 
Possessions I: senyors i pagesos 
 

Dia 10 de desembre de 2019 a les 18.30 h 
Possessions II: característiques constructives 
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Dia 17 de desembre de 2019 a les 18.30 h 
Possessions III: Les principals possessions de Mallorca 
 
Dia 14 de gener de 2020 a les 18.30 h 

Sitges i carboners 
 
 
Itineraris culturals dels cursos d’història de Mallorca 
De les tres sortides previstes només se n’ha pogut dur a terme una 

 

Itinerari 1:  Itinerari per Sóller (09.11.2019) 

Dia 9 de novembre de 2019, l’alumnat dels cursos d’història de Mallorca de l'Escola 

visitaren Sóller. Gràcies al guiatge de l’arqueòleg local Jaume Deyà, un grup de 51 

persones varen recórrer els carrers del poble de Sóller i dugueren a terme un 

recorregut pel seu passat, un passat marcat per la seva ubicació geogràfica,  la 

fertilitat de les seves terres i l’obertura del port que varen fer de Sóller  una illa dins 

una illa. Es va parlar de corsarisme, d’immigració i de modernisme. A més, visitaren 

el museu on, curiosament  hi ha una col·lecció de peces prehistòriques procedents 

de distints jaciments de Manacor. 
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5. CICLE DE CONFERÈNCIES: SANT VICENÇ FERRER, SIS-CENTS 

ANYS DESPRÉS 

Objectius 

• Donar a conèixer la figura i l’obra de sant Vicenç 

Ferrer en el context del seu temps. 

• Conèixer els aspectes històrics de l’estada del sant a 

Mallorca així com l’ampli llegendari que se’n derivà a 

l’illa. 

• Aprofundir en la presència de l’orde dominic a 

Manacor. 

 

Programa i professorat  

Divendres 18 d’octubre a les 19 h 

«Sant Vicenç Ferrer: vida i obra» 

Ponent: Gabriel Ensenyat Pujol, professor del Dept. de 

Filologia Catalana de la UIB. 

 

Divendres 25 d’octubre a les 19 h  

«Sant Vicenç a Mallorca» 

Ponent: Maria Barceló Crespí, professora del Dept. de Ciències Històriques i Teoria 

de les Arts de la UIB. 

 

Divendres 8 de novembre a les 19 h 

«Vicenç Ferrer: un sant entre la història i la llegenda» 

Ponent: Caterina Valriu Llinàs, professora del Dept. de Filologia Catalana de la UIB. 

 

Divendres 15 de novembre a les 19 h 

«Els dominics a Manacor» 

Ponent: Pere Fullana Puigserver, professor del Dept. de Pedagogia i Didàctiques 

Específiques de la UIB. 
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Dissabte 23 de novembre a les 10 h 

Visita guiada: «Els dominics a Manacor: llegat patrimonial i incidència urbana» 

Guiatge: Isabel Maria Riera Oliver, historiadora de l’art, i Júlia Roman Quetgles, 

professora del Dept. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. 

 

Divendres 29 de novembre a les 19.30 h 

«De l’espiritualitat conventual a l’ús públic: el claustre de Sant Vicenç d’ençà de 

1835» 

Ponents: Albert Carvajal Mesquida, historiador, i Antoni Gomila Grimalt, mestre. 

 

Coordinació 

• Activitat coordinada conjuntament entre l’Escola Municipal de Mallorquí de 

l’Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor, amb la 

col·laboració del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Manacor. 

• Gabriel Ensenyat Pujol, professor del Departament de Filologia Catalana de la 

UIB. 

• Francesca Serra Gelabert, assessora de formació del Centre de Professorat de 

Manacor  

 

Lloc de les sessions 

Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió. 

 

Durada  

La durada del curs és de 12 hores. 

Destinataris 

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

ha 20 places disponibles amb crèdits de formació permanent del professorat  

adreçades a docents. 
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Quota 

El preu de la matrícula és de 25 €. 

Tots els actes són oberts a qualsevol persona que vulgui assistir-hi, encara que no 

s’hi hagi matriculat. 

 

Alumnat matriculat 

Els vint alumnes matriculats a aquest curs han sol·licitat crèdits de formació del 

professorat. 

 

Característiques de l’alumnat matriculat 

El grau d’assistència dels alumnes matriculats al curs ha estat d’un 83,20 %. El grau 

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

alumnes matriculats han fet una fitxa de valoració de cada conferència i una fitxa de 

valoració del curs en general, i un qüestionari d’avaluació a través del Portal de 

personal del CEP de Manacor, en cas que hagin sol·licitat crèdits de formació del 

professorat.  

 

Respecte de les motivacions per inscriure’s al curs, per al 100 % dels alumnes ha 

estat prioritari el fet d’obtenir crèdits. 

 

Assistència total (alumnat matriculat 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’alumnat matriculat. 

 

Assistència a cada sessió 

1a sessió: «Sant Vicenç Ferrer: vida i obra»: 30 persones 

2a sessió: «Sant Vicenç a Mallorca»: 30 persones 

3a sessió: «Vicenç Ferrer: un sant entre la història i la llegenda»: 40 persones 

4a sessió: «Els dominics a Manacor»: 30 persones 

5a sessió, visita guiada: «Els dominics a Manacor: llegat patrimonial i incidència 

urbana»: 35 persones 
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6a sessió: «De l’espiritualitat conventual a l’ús públic: el claustre de Sant Vicenç 

d’ençà de 1835»: 30 persones 

 

Mitjanes d’assistència 

La mitjana d’assistència és de 32,5 persones, nombre superior al 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, comentaris que ens han fet arribar els 

alumnes matriculats a l’Escola i de l’enquesta de valoració feta a través del Portal de 

personal del CEP de Manacor, la qual cosa serveix als organitzadors per fer 

l’avaluació del curs. 

 

Valoració global 

Si agafam l’escala de puntuació de l’1 (mínim) al 5 (màxim), la valoració mitjana que 

ha fet l’alumnat d’aquest curs és de 4,42. 

 

Valoració de les sessions 

L’alumnat ha destacat la qualitat de les conferències, amb una bona tria de ponents 

amb un alt nivell de formació i coneixements sobre la temàtica.  

 

La visita guiada per recórrer els punts relacionats amb els dominics a Manacor 

sembla que és l’activitat més comentada. Podria ser és útil per traslladar als centres 

educatius, sobretot per a un nivell de 3r d’ESO. 

 

Aspectes a millorar 

Hi ha qui ha trobat a faltar una mica de bibliografia en cada una de les sessions i hi 

ha qui demana més suport audiovisual. 
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Imatges del cicle 

 

 
Primera ponència amb el coordinador del cicle, Gabriel Ensenyat Pujol (18.10.2019). 

 
 

  
Públic assistent a la segona ponència (25.10.2019). Ponència: «Sant Vicenç a Mallorca», amb Maria Barceló 

Crespí (25.10.2019). 

 

 
Caterina Valriu Llinàs i Gabriel Ensenyat Pujol (08.11.2019). 
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Ponència: «Els dominics a Manacor», amb Pere Fullana Puigserver (15.11.2019). 

 
  

  
Visita guiada amb Júlia Roman Quetgles: «Els dominics a Manacor: llegat patrimonial i incidència urbana» (23.11.2019). 

 

 
Darrera ponència del cicle amb Albert Carvajal Mesquida i Antoni Gomila Grimalt (29.11.2019). 
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6. CICLE DE CONFERÈNCIES: PERIODISME.CAT: LLENGUA I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Objectius 

• Donar a conèixer la feina que s’ha fet i que es fa per fomentar l’ús de la llengua 
catalana en els mitjans de comunicació. 

• Conèixer el model de llengua que s’empra en els mitjans de comunicació 
actualment i com ha evolucionat al llarg del temps. 

 

Programa i professorat  

Divendres 6 de març de 2020 a les 19 h 

«Cap a un model públic audiovisual autocentrat» 

Ponent: Andreu Manresa, director de l’EPRTVIB-IB3.  

 

A partir d’aquí les conferències han quedat suspeses a causa de l’estat d’alarma 

decretat al març de 2020: 

 

Divendres 13 de març de 2020 a les 19 h  

«La llengua catalana als mitjans de comunicació. Què hi pot fer l’Administració?» 

Ponent: Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les 

Illes Balears. 

 

Divendres 20 de març de 2020 a les 19 h 

Col·loqui: «Parlar i dir. Estàndard i filiació dialectal» 

Ponents: Miquel Piris, periodista de TV3; Kristin Suleng, periodista i directora del 

Samarucdigital d’À Punt ràdio; Conxa Rosillo, periodista de RTVE a les Balears, i 

Marta Bergas, periodista d’IB3 TV. 

 

Divendres 27 de març de 2020 a les 19 h 

«Escriure periodisme en català a Mallorca» 
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Ponents: Miquel Serra, exdirector del Diari de Balears; Enric Borràs, director de 

l’AraBalears, i Gabriel Mercè, director de la Veu de Sóller. 

 

Divendres 3 d’abril de 2020 a les 20 h 

«La importància de parlar. La importància de parlar bé» 

Ponent: Màrius Serra, escriptor. 

 

Coordinació 

• Activitat coordinada conjuntament entre l’Escola Municipal de Mallorquí de 

l’Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor. 

• Antoni Riera Vives, professor de català i periodista. 

• Francesca Serra Gelabert, assessora de formació del Centre de Professorat de 

Manacor. 

 

Lloc de les sessions 

Escola Municipal de Mallorquí. Molí d’en Beió. 

 

Durada  

La durada del curs és de 10 hores. 

 

Destinataris 

Aquest curs està adreçat al públic en general, a professionals de la comunicació en 

premsa i audiovisual, a lingüistes especialitzats en mitjans de comunicació i, en 

particular, al personal docent. Hi ha 30 places disponibles amb crèdits de formació 

permanent del professorat adreçades a docents. 

 

Quota 

El preu de la matrícula és de 25 €. 

Tots els actes són oberts a qualsevol persona que vulgui assistir-hi, encara que no 

s’hi hagi matriculat. 
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Alumnat matriculat  

De les 33 persones matriculades a aquest curs, 31 han sol·licitat crèdits de formació 

del professorat. 

 

Assistència a l’única sessió que s’ha pogut dur  a terme 

1a sessió: «Cap a un model públic audiovisual autocentrat»: 50 persones. 

 

Imatge de la primera i única ponència que es va dur a terme de la 

programació original 

 

  
Públic assistent a la primera ponència. Antoni Riera, coordinador del cicle, a l’esquerra i Andreu 

Manresa, dir. de l’EPRTVIB, a la dreta. 

 

Reprogramació del curs 

 

Conjuntament amb el Centre del Professorat de Manacor es va decidir reprogramar 

el cicle de conferències en format videoconferència per diversos motius. En primer 

lloc, perquè el CEP no   concedeix crèdits de formació permanent del professorat 

per cursos en modalitat presencial a causa de la situació sanitària i, en segon lloc per 

les restriccions de capacitat derivades de la situació sanitària. 

 

Programa 

El curs és una reprogramació atès que l’estat d’alarma decretat el 14 de març del 

2020 va interrompre el cicle programat de dia 6 de març a dia 3 d’abril. En aquest 
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sentit, la primera de les sessions «Cap a un model públic audiovisual autocentrat» 

d’Andreu Manresa, director de l’EPRTVIB-IB3, ja va tenir lloc dia 6 de març. 

D’altra banda, l’alumnat inscrit al monogràfic previst pel març té prioritat en la 

reserva de places amb dret a reconeixement de crèdits de formació permanent del 

professorat. 

 

Divendres 11 de desembre de 2020 a les 19 h 

«Escriure periodisme en català a Mallorca» 

Ponents: Miquel Serra, exdirector del Diari de Balears; Enric Borràs, director de 

l’AraBalears, i Gabriel Mercè, director de la Veu de Sóller. 

 

Divendres 18 de desembre de 2020 a les 19 h 

«La importància de parlar. La importància de parlar bé» 

Ponent: Màrius Serra, escriptor. 

 

Divendres 8 de gener de 2021 a les 19 h 

«La llengua catalana als mitjans de comunicació. Què hi pot fer l’Administració?» 

Ponent: Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les 

Illes Balears. 

 

Divendres 15 de gener de 2021 a les 19 h 

Col·loqui: «Parlar i dir. Estàndard i filiació dialectal» 

Ponents: Miquel Piris, periodista de TV3; Kristin Suleng, periodista i directora del 

Samarucdigital d’À Punt ràdio; Conxa Rosillo, periodista de RTVE a les Balears, i 

Marta Bergas, periodista d’IB3 TV. 

 

Coordinació 

• Activitat coordinada conjuntament entre l’Escola Municipal de Mallorquí de 

l’Ajuntament de Manacor i el Centre de Professorat de Manacor. 

• Antoni Riera Vives, professor de català i periodista. 
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• Francesca Serra Gelabert, assessora de formació del Centre de Professorat de 

Manacor (xserra@cepmanacor.cat). 

  

Lloc de les sessions 

El curs és presencial per videoconferència a través de la plataforma zoom. 

 

Dates 

De l’11 de desembre al 15 de gener de 2021. 

 

Durada 

La durada del curs és de 8 hores. 

 

Destinataris 

Aquest curs està adreçat al públic en general, a professionals de la comunicació en 

premsa i audiovisual, a lingüistes especialitzats en mitjans de comunicació i, en 

particular, al personal docent. Hi ha 50 places disponibles amb crèdits de formació 

permanent del professorat adreçades a docents. 

 

Preu 

El preu de la matrícula és de 25 €. 

 

Avaluació 

Per tenir dret al reconeixement de l’assistència com a formació permanent del 

professorat, cal complir els requisits següents: 

 • Haver-se inscrit, presencialment, a l’Escola Municipal de Mallorquí i també al 

CEP de Manacor (a través del Portal del Personal CAIB o, en cas que encara no s’hi 

tengui accés, personalment al CEP). 

 • Assistir al 100% de les sessions (o sigui a les quatre videoconferències 

programades). 
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 • Realitzar el qüestionari de valoració en línia del CEP de Manacor una vegada 

 acabat el cicle a través del Portal del Personal dins el termini del 16/01/21 al 

 23/01/21.  

 

Informació i matrícula 

Informació de dilluns a dijous de  10 a 14 h, i els dimecres de 16 a 19 h, als telèfons 

971 83 49 83 / 662 320 383 i al correu electrònic emm@manacor.org . 

 

La matrícula es podrà fer de forma telemàtica a la web www.escolademallorqui.cat del 24 

al 26 de novembre de 2020. Totes aquelles persones que vulguin obtenir crèdits de 

formació primer han de fer la inscripció telemàtica a l’Escola Municipal de 

Mallorquí, del 24 al 26 de novembre de 2020. 

Posteriorment, del 28 de novembre al 3 de desembre de 2020, han de formalitzar la 

inscripció telemàtica al Portal del personal > Formació dels DOCENTS > 

Sol·licitud cursos > CEP de Manacor. 

Si algú no disposa d’accés al Portal del personal, a part d’inscriure’s presencialment a 

l’Escola Municipal de Mallorquí dins el termini establert, ha de formalitzar una altra 

inscripció, també presencial, al CEP de Manacor del 28 de novembre al 3 de 

desembre de 2020  (carrer Major 22 - 971 55 59 12). 
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7. TALLER DE POESIA 

 

La proposta per al curs 2019-2020 del professor Joan Manuel i Homar era un taller 

per observar des de diferents punts de vista com ha evolucionat la poesia al llarg 

del temps. Queda pendent de reprogramar al llarg del curs 2020-2021. Està 

previst, que es dugui a terme al mes de maig, bé en format presencial, si la 

situació sanitària ho permet, bé en format de videoconferència. 
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8. PROJECTE DE CULTURA POPULAR 

8.1. LES DANSES RITUALS DE MANACOR 

Com cada any, l’Escola de Mallorquí ha continuat amb l’oferta educativa d’ensenyar 

les danses rituals de Manacor a l’alumnat més petit del municipi, concretament a 

l’alumnat d’infantil (5 anys). 

A partir del novembre de 2019 i fins al març de 2020, moment de la suspensió dels 

tallers previstos a causa de l’estat d’alarma, 449 nins i nines han passat pel molí d’en 

Beió per aprendre les danses dels Indis. Els tallers de Moretons i Cossiers previstos 

als mesos d’abril i maig no es van poder dur a terme a causa de l’estat d’alarma.  

Els monitors han estat Sebastià Riera Pocoví i Carme González Mestre. 

 

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 l’alumnat tractant la part psicomotriu i cognitiva d’una manera lúdica. 

• Motivar els pares i les mares i la societat en general a sortir al carrer amb els infants 

per veure les danses quan surten, com a manera d’integració i coneixement del 

nostre patrimoni. 

• Reforçar la normalització lingüística. 
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9. ELS COSSIERS DE MANACOR 

9.1. ASSAJOS DELS COSSIERS 2020 

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

els assajos per aprendre les danses dels Cossiers. Enguany hi ha hagut 24 alumnes 

matriculats i el coordinador ha estat Sebastià Galmés Miquel. Enguany aquests 

assajos també han quedat afectats i anul·lats a partir del 13 de març de 2020. 

 

 

 

9.2. TALLER CONEC ELS COSSIERS DE MANACOR 

 

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. Tres centres han sol·licitat l’activitat i 

els monitors encarregats d’ensenyar les danses han estat Joana M. Bauzà i Cristian 



42 

 

Izquierdo. Més de 140 alumnes han participat als tallers d’enguany. A part del taller 

habitual, a l’IES Mossèn Alcover, és el segon any que s’hi participa i així es 

col·labora en la setmana dedicada a mossèn Antoni Maria Alcover, al febrer de 

2020. 

 
Alumnes de l’IES Mossèn Alcover aprenent les danses dels Cossiers de Manacor. 

 

9.3. SORTIDA VIRTUAL DELS COSSIERS DE MANACOR 2020 

Cada any, el dia del pregó de les Fires i Festes de Primavera, set cossiers – sis i una 

dama –, un dimoni i una colla de xeremiers amb xeremies, fabiols i tamborí, surten a 

ballar. 

Aquesta sortida es duu a terme el darrer divendres de maig, que enguany serà el 

divendres 29. Executen cinc balls diferents tot fent el seu recorregut pels carrers de 

Manacor: el peuet, la balanguera – versió llarga –, la balanguera – versió curta –, els 

broquers – únic ball de bastons a Mallorca – i la processó – ball d’acompanyada, 

interpretat també per les xeremies. Després dels balls, els dansaires reparteixen una 

branqueta de romaní com a símbol de festa i de primavera. 

La situació sanitària ha impedit desenvolupar la festa com la coneixem. En aquest 

sentit, i des d’un exercici de responsabilitat, l’agrupació de Cossiers ha decidit fer 

arribar la festa a les cases d’una altra manera. Així, encara que la música i el ball no 
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surtin al carrer a repartir romaní i festa no quedarem sense Cossiers 2020. En 

concret, han realitzat un vídeo on encomanen a la gent fer un “rotlo diferent” des de 

casa, enviar fotos d’altres anys, fer-se fotos amb un dibuix o un record dels Cossiers 

o un vídeo curt ballant.  

Vídeo dels Cossiers: 

https://www.youtube.com/watch?v=0l2phbc-kts&feature=youtu.be 

9.4. XVIII CONCURS DE CARTELLS DELS COSSIERS 

Bernat Bauzà Matamalas, guanyador del XVIII Concurs de Cartells dels 

Cossiers 

Per devuitè any consecutiu l’Escola Municipal de Mallorquí ha convocat el Concurs 

de Cartells dels Cossiers, que va adreçat a alumnes escolaritzats al municipi de 

Manacor.  

El guanyador d’enguany, d’un total de 32 cartells presentats, ha estat Bernat Bauzà 

Matamalas, de 2n de batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover. Les dues finalistes 

han estat alumnes de 2n de batxillerat artístic, també, del mateix centre: Margalida 

Regina Estelrich Vadell i Neus Morlà Habib. Els premis consisteixen en 150 € per al 

guanyador i 50 € per a cada finalista.  

Aquesta edició ha estat marcada pel confinament i per això l’Escola de Mallorquí vol 

agrair l’esforç del professorat dels centres educatius de Manacor que s’han 

involucrat per fer d’intermediaris i han motivat l’alumnat a participar-hi des de la 

distància. 



44 

 

  
Cartell guanyador 2020. Cartell maquetat dels Cossiers del 2020. 

 

  
Cartells finalistes del XVIII Concurs de Cartells dels Cossiers. 
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10. LA MULASSA 

10.1. SORTIDA DE LA MULASSA 2020 

L'Ajuntament de Manacor i l'Obreria de Sant Jaume dia 13 de juliol comunicaren 

que, donades les circumstàncies produïdes arran de la pandèmia, es va decidir, amb 

els col·lectius i associacions implicades, de suspendre els actes tant protocol·laris 

com festius prevists per les festes de Sant Jaume del 2020. 

Per tant, la Mulassa de Manacor no ha pogut sortir aquest any. Esperem que el 2021 

sigui diferent. 

 

10.2. TALLER CONEC LA MULASSA DE MANACOR 

Aquest curs 2019-2020 l’Escola ha incorporat un taller nou a l’oferta educativa de 

l’Ajuntament de Manacor per als centres escolars: Conec la Mulassa de Manacor. 

L’objectiu és donar a conèixer la figura de la Mulassa i les festes de Sant Jaume i 

l’activitat està adreçada a l’alumnat de 2n de primària. Nou escoles han sol·licitat 

l’activitat i els tallers, prevists de dia 3 a dia 19 de març s’iniciaren però se van 

suspendre dia 13 de març a causa de l’estat d’alarma. 
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11. RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2020  

El Ple de l’ Escola, en la sessió plenària 1/20 del dia 4 de març de 2020, va decidir 

atorgar el RECONEIXEMENT DE MÈRITS 2020, a Gabriel Oliver i Oliver, Biel 

Majoral, mestre de mestres, per la seva aportació a l’ensenyament i difusió de la 

llengua i cultura catalanes. 

L’acte estava previst inicialment per dia 11 de juny al Teatre de Manacor i va ser 

ajornat per la situació sanitària. 

L’acte del Reconeixement de Mèrits finalment va tenir lloc dia 17 de setembre a 

l’Auditori de Manacor.  

El mestre de mestres, Gabriel Oliver i Oliver, Biel Majoral, va rebre el guardó de 

mans del batle de Manacor, Miquel Oliver, qui va recordar que Biel Majoral “s’ha 

distingit sempre per una constant defensa de la llengua, del país, de les capes més 

desafavorides i de qualsevol causa justa.» Molt més enllà de la trajectòria 

professional, Majoral ha destacat «per un compromís artístic, polític i nacional», i és 

que «ha sabut posar lletra i música a la nostra identitat. Ha sabut provocar que la 

nostra consciència com a poble creixi i es reafirmi», va assegurar el batle en el seu 

discurs. 

El guardonat, després d’unes paraules d’agraïment, va interpretar un recull de temes. 

L’acompanyaven els músics Delfí Mulet a la guitarra, Miquel Brunet al piano, Biel 

Oliver Torres al clarinet i Catalina Obrador a l’oboè. La padrina del guardonat, la 

glosadora Maribel Servera, també va acompanyar amb la seva glosa la música de 

Majoral. 

L’acte del Reconeixement de Mèrits 2020 va comptar enguany amb una posada en 

escena renovada, sota la direcció de Joan Toni Sunyer. La mestra Neus Barceló 

Mascaró obrí l’esdeveniment i feu una breu presentació. Intercalant els discursos, la 

projecció de diferents vídeos amb la participació de personatges coneguts com ara 
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Valtònyc i també d’exalumnes de Majoral, aportaren dinamisme i frescor a la 

vetllada. 

A l’acte  hi assistiren més de 300 persones.  
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12. ALTRES ACTIVITATS I ACTES 

La situació sanitària actual i les restriccions socials que se’n deriven han 

impossibilitat la realització d’actes com la ballada inaugural que al mes d’octubre 

l’Escola realitza per inaugurar el curs escolar. En aquest sentit, l’inici de les classes 

de ball de bot s’ha posposat al segon quadrimestre  a l’espera que la situació millori i 

a tenir feta l’ampliació del pati exterior. 

12.1. NADAL A L’ESCOLA 

 

En motiu de les festes de Nadal, l’escola ha volgut unir-se a les celebracions 

organitzades per l’Ajuntament amb dues activitats: un taller de neules de Nadal i una 

ballada popular. 

El taller de neules, a càrrec del professorat de l’Escola,  es va dur a terme dia 13 de 

desembre amb un gran èxit de participació. 
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D’altra banda, dia 15 de desembre l’Escola va organitzar una ballada de Nadal amb 

el grup Galivança dins la iniciativa de ballades en diumenge. 

 

 

 

 

En motiu de les festes de Nadal, L’Escola va voler tenir un detall amb els membres 

assistents a la reunió 5/19 de dia 17 de desembre del Ple de l’Escola de Mallorquí, i 

se’ls va obsequiar amb una espelma aromàtica. 
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12.2. PARTICIPACIÓ EN LES FESTES DE SANT ANTONI  

 Jurats de carrosses 

És tradició que una sèrie de professors i professores de l’Escola formin part dels 

diversos jurats de les festes de St. Antoni. Enguany, en representació de l’Escola i de 

l’Associació d’Amics, formaren part del jurat de les carrosses de les beneïdes 

Sebastià Puig i Guillem Morey. 

 

12.3. PARTICIPACIÓ A LA  CELEBRACIÓ DE LA SETMANA ALCOVER 

Ofrena floral a Mossèn Alcover 

Dia 2 de febrer l’Associació d’Amics de la Institució Antoni M. Alcover va 

organitzar l’ofrena floral a l’obelisc dedicat a mossèn Antoni M. Alcover per 

commemorar el 157è aniversari del seu naixement. L’Escola també va participar en 

aquest acte amb l’aportació d’un centre floral a l’obelisc.  
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Participació a la XVI Marató de Rondalles 

 

 

 

L’Escola ha participat en la XVI Marató de Rondalles celebrada dins els actes 

commemoratius de la Setmana Alcover. Divendres 31 de gener Mar Bel, professora 

de l’Escola, va contar la rondalla Sa filla des Carboneret. 

 

12.4. CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES ILLES BALEARS (1 DE MARÇ) 

A proposta del Govern de les Illes Balears l’Escola de Mallorquí participà en 

l’organització d’actes per commemorar la celebració del Dia de les Illes Balears. 

L’activitat proposada fou una ballada popular amb el grup manacorí Agrupació sa 

Torre a les 12.00 h a la plaça de Ramon Llull.  
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12.5. BALLADES EN DIUMENGE  

Al llarg del curs escolar 2017-2018 es va iniciar el projecte de dur a terme ballades 

populars en diumenge en un espai ben apte i agradable com és la plaça de Ramon 

Llull, per potenciar la cultura popular i l’oferta cultural en espais públics de 

Manacor. Al llarg del curs 2019-2020 la previsió era dur a terme una ballada mensual 

però la crisi sanitària ha fet que  la darrera ballada hagi estat la de dia 1 de març.  Cal 

destacar que, enguany, les ballades en diumenge també s’han volgut fer extensives a 

Porto Cristo, i així, al mes de febrer la ballada es va fer a la plaça de s’Aljub de porto 

Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6. BALLADA DE SANT MARC 

Dia 26 d’abril l’Escola de Mallorquí i l’Associació d’Amics de l’Escola de Mallorquí 

tenien previst realitzar, la ja setena edició de la ballada per celebrar la festivitat de 

Sant Marc a la plaça de Ramon Llull a càrrec del grup Es Revetlers. La ballada no es 

va realitzar a causa de l’estat d’alarma. 
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12.7. BALLADA DE FIRES I FESTES  

 

Com cada any, l’Escola Municipal de Mallorquí organitza la ballada popular de Fires 

i Festes, que s’havia de dur a terme a la plaça del Rector Rubí, dia 30 de maig a les 

21.30 h amb els grups següents: Sarau Alcudienc i Agrupació Sa Torre.  De nou, la 

situació sanitària ha fet impossible la seva realització. 
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12.8. PUBLICACIÓ DE PAPERS DE SA TORRE EN LÍNIA 

A la pàgina web escolademallorqui.cat ja es poden consultar en línia, quatre números 

de la col·lecció Papers de sa Torre, concretament: l’1, el 2, el 3 i el 24: 
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12.9. MOSTRA D’INDUMENTÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE L’ESCOLA 

DE MALLORQUÍ 

 

12.10. CONCERT LITERARI “JOAN MASCARÓ FORNÉS, MÚSICA I PARAULA” 

Divendres dia 7 de febrer de 2020 a les 19.30 hores va tenir lloc a l’Escola un 

concert literari sobre la figura de Joan Mascaró Fornés a partir d’una selecció dels 

textos de la seva autoria (cartes, pròlegs, conferències i traduccions) i de músiques 

relacionades amb episodis biogràfics i que aporten sonoritats tant de l’Índia com de 

la tradició antiga anglesa o dels Beatles.    

L’activitat alterna música en directe arranjada expressament per Francesc Vicens per 

aquest espectacle; i és interpretada per un quartet format per diversos instruments 

de vent (clarinet, oboè) i de corda polsada (guitarra, llaüt, bouzouki) amb recitats de 

traduccions i/o passatges de Joan Mascaró a més d’explicacions que els 

contextualitzen. 

El conjunt és una experiència multisensorial que ens acosta a la figura de Joan 

Mascaró a partir de moments de gran bellesa aconseguits per la conjunció de la 

música i la paraula.      
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12.11. PRESENTACIÓ VINT SEGLES DE MÚSICA A MANACOR 

Divendres, 24 de gener de 2020, va tenir lloc a l’Escola de Mallorquí la presentació del 

llibre de les ponències corresponents al cicle que havia coorganitzat l’Escola de Mallorquí 

amb el Centre de Professorat de Manacor al llarg de la tardor del 2018. 

 

Vint segles de música a Manacor, coordinat per Bàrbara Duran Bordoy, és el número 72 dels 

«Papers de sa Torre», col·lecció que va néixer el 1987 amb la finalitat de publicar 

conferències o treballs destacats relacionats amb l’Escola de Mallorquí. A partir del 2012 els 

títols d’aquesta col·lecció es poden descarregar de manera gratuïta a través de la pàgina web 

www.escolademallorqui.cat. 
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12.12. REPORTATGE D’IB3 TV AL CURS DE SONS DE PAGÈS 

Dia 19 de novembre de 2019 es va emetre un reportatge al programa Illes i Pobles d’Ib3 
sobre els cursos de Sons de Pagès de l’escola. 

Aquí teniu l’enllaç: 

https://es-es.facebook.com/escolamunicipal.demallorqui/videos/sons-de-
pag%C3%A8s/613620746109978/ 

 


