II Curs de didàctica de l’arqueologia per al professorat:
jaciments arqueològics de Mallorca
Descripció:
Mallorca té una gran riquesa arqueològica que es concreta en un número molt elevat de
jaciments (quasi 4.000!!) i en una gran diversitat (dòlmens, navetes, talaiots, coves funeràries,
ciutats, viles i ciutats romanes, basíliques paleocristianes, castells, etc.).
Al mateix temps, la recerca científica desenvolupada sobre aquests jaciments durant les
darreres dècades ha estat molt intensa, implicant canvis profunds en el coneixement que es té
sobre la prehistòria, història antiga, història medieval i moderna de l’illa. Però, moltes d’aquestes
novetats no han arribat de forma adequada al públic en general i, concretament, s’observa un
retard important en ser incloses dintre de l’ensenyament a educació primària i secundària.
Amb aquest curs visitarem alguns dels principals jaciments arqueològics de Mallorca de la mà
dels arqueòlegs i arqueòlogues que hi estan fent recerca en ells. També ens explicaran els
recursos i activitats educatives que es desenvolupen des dels propis jaciments i amb els quals,
segur, podrem millorar i ampliar l’ensenyament sobre la història de la nostra illa incorporant
nous recursos per desenvolupar didàctiques més actives i atractives per als estudiants.
Adreçat a: Professorat d’educació primària i secundària; estudiants del Grau d’educació
primària i del Màster de Professorat; estudiants del Grau d’Història; arqueòlegs i arqueòlogues;
guies turístiques i afins.

26 HORES
S’ha sol·licitat el seu reconeixement com a hores de formació
permanent del professorat
Continguts:
El curs s’estructura a partir de 6 excursions en les quals es visitaran un total de 13 jaciments
arqueològics. Els diferents jaciments seran explicats i interpretats directament pels
professionals que fan feina en ells i, per tant, recolliran informació actualitzada de les darreres
intervencions que s’estan realitzant en aquests.
A les visites s’explicarà de forma detallada el desenvolupament de la recerca arqueològica al
jaciment, s’emmarcaran i interpretaran aquests dins el seu context cronològic i cultural,
explicant la funció i el significat del jaciment en el seu moment. Finalment, s’explicaran
breument els recursos i activitats educatives i de lleure que es desenvolupen des dels mateixos
jaciments.
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RUTA 1. ELS JACIMENTS DEL LLEVANT I
Data: Dissabte 13 d’abril de 2019
Horari: 9 a 13h
Lloc de trobada: basílica paleocristiana de Son Peretó (Manacor)
Com arribar-hi: Carretera Ma-15, km. 54,6 (entre Manacor i Sant Llorenç)
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Basílica Paleocristiana
de Son Peretó (Manacor)

Dr. Mateu Riera, codirector de les excavacions a la
Basílica Paleocristiana de Son Peretó

Castell de Capdepera
(Capdepera)

Catalina Garau, codirectora de les intervencions
arqueològiques al Castell de Capdepera

_______________________________________________________________________________________________

RUTA 2. EL PLA DE MALLORCA
Data: Dissabte 4 de maig de 2019
Horari: 9 a 14h
Lloc de trobada: aparcament de l’Observatori astronòmic de Mallorca
Com arribar-hi: Camí de Son Bernat, 9 (Costitx)
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Poblat de navetes d’es
Turassot (Costitx)
Cova des Camp des
Bisbe (Sencelles)

Lua Valenzuela, codirectora de les excavacions a la Cova
des Camp des Bisbe

Poblat talaiòtic de Son
Fornés (Montuïri)

Dra. Cristina Rihuete, codirectora de les excavacions a
Son Fornés
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RUTA 3. ELS JACIMENTS DEL LLEVANT II
Data: Dissabte 11 de maig de 2019
Horari: 9 a 13h
Lloc de trobada: jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià (Portocolom)
Com arribar-hi: Carrer Vapor de Santueri s/n (Portocolom)
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Poblat de navetes dels
Closos de Can Gaià
(Felanitx)
Poblat prehistòric de
s’Hospitalet Vell
(Manacor)

David Javaloyas, codirector del Projecte Closos
Magdalena Salas, codirectora de les excavacions al
jaciment de s’Hospitalet Vell

__________________________________________________________________________________

RUTA 4. CALVIÀ
Data: Dissabte 18 de maig de 2019
Horari: 9 a 13h
Lloc de trobada: jaciment arqueològic del Túmul de Son Ferrer (Calvià)
Com arribar-hi: el jaciment es troba al carrer Oronella, 17 del nucli de Son Ferrer.
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Hipogeu i túmul de Son
Ferrer
Poblat talaiòtic del Puig
de Sa Morisca

Berenguer de Tornamira, 9 – 1r

Dr. Manel Calvo. Director de les excavacions
arqueològiques del Túmul de Son Ferrer i del Puig de Sa
Morisca

07012. Palma

Tel. 971 71 22 02 – Fax 971 72 21 32

___________________________________________________________________________________
RUTA 5. PALMA
Data: dissabte 25 de maig de 2019
Horari: 9 a 13h
Punt de trobada: jardins de s’Hort des Rei, devora l’estatua d’es foner
Com arribar-hi: Avinguda d’Antoni Maura (Palma)
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Ciutat Romana de Palma

Dr. Bartomeu Vallori

Jaciment arqueològic de
Son Espases

Josep Merino, codirector de les excavacions al jaciment
de Son Espases

___________________________________________________________________________________
RUTA 6. NORD-EST DE MALLORCA
Data: dissabte 1 de juny de 2019
Horari: 9 a 14h
Punt de trobada: Aparcament de la Ciutat romana de Pollentia
Com arribar-hi: Avinguda Príncep d’Espanya (Alcúdia)
Vincle a Google Maps
Jaciments a visitar:
Ciutat Romana de
Pollentia

Francesca Rosselló (Consorci Ciutat Romana de
Pollentia)

Necròpolis postalaiòtica
de Son Real

Dr. Jordi Hernández-Gasch (Codirector de les
excavacions al jaciment)
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Places: 40
Modalitat: Presencial
Coordinadors: David Javaloyas Molina i Javier Rivas Ortiz
Per obtenir la certificació cal assistir al 80% de les sessions
Inscripció: Fins dia 11 d’abril de 2019. Col·legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 i de
17:00 a 20:30 hores
Inscripció on-line: http://www.cdlbalears.es/
PREU: Col·legiats/des CDL: 25 € / Altres: 55 € (La Caixa, 2100-0345-91-0200135257)

Més informació: cursarqueologia.cdlib@gmail.com

IMPORTANT: El transport i desplaçaments als llocs de trobada i als diferents
jaciments no estan inclosos amb la matrícula del curs. Serà a càrrec dels participants
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