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LA finalitat de qualsevol ensenyament és 
fomentar les capacitats i desenvolupar 
coneixements. Per aconseguir-ho, els 
docents ho feim amb l’aplicació de les 
metodologies més adients i, a la vegada, 
amb l’ajuda de la nostra praxis diària; 
d’aquesta forma podem deduir quines 
són les millors eines per aconseguir que 
el nostre alumnat comprengui i assimili 
de forma significativa els continguts que 
consideram rellevants o claus per a pos-
teriors aprenentatges. L’ensenyament-
aprenentatge de la història a través de 
narracions n’és un exemple.

L’ensenyament de la història que seguim 
actualment molts dels docents està ba-
sada en uns principis que segueixen 
uns paradigmes de caire neopositivista, 
això és, que englobam els esdeveni-
ments en períodes tancats seguint una 
determinada cronologia. Indubtable-
ment no es dóna la importància a uns 
fets concrets i inconnexos entre ells, pe-
rò sí que englobam uns esdeveniments 
fruit d’unes circumstàncies similars des 
del punt de vista social, cultural, eco-
nòmic... en blocs anomenats eres, eta-
pes, edats, segles, dinasties...Ara bé, 
aquesta interpretació històrica es du a 
terme sobretot en els nivells superiors 
de l’educació primària i en els primers 
cursos de l’ESO per raons estrictament 
didàctiques i operatives. Encara que hi 
hagi altres enfocaments que a nosaltres 
també ens mereixen validesa, com per 
exemple estudiar per separat i de forma 
progressiva l’habitatge, la vestimenta, 
l’alimentació....

La nostra experiència i les investigacions que hem portat a terme durant bas-
tant anys ens duen a creure que l’enfocament de la història que presentam és 
el més adequat per assolir els objectius que es transformaran en els principals 
pilars del que serà l’esquelet històric. La història narrativa juntament amb la 
descriptiva, per més concreta i fàcil d’assimilar, és la més adequada per a 
l’alumnat dels nivells del tercer cicle de l’educació primària. Aquest enfoca-
ment és un pas per arribar a la història explicativa amb un grau de complexitat 
i abstracció difícil de ser assimilat i comprès per l’alumnat d’aquests nivells.

Des del punt de vista didàctic tenim molt present que la història és una succes-
sió de fets i esdeveniments que qualsevol alumne ha d’arribar a conèixer quan 
finalitzi el seu període escolar, és el que es coneix com a coneixement declara-
tiu. Ara bé, també sabem que per aconseguir que aquests fets i esdeveniments 
siguin receptius des del punt de vista constructivista de l’aprenentatge signifi-
catiu, és imprescindible que es presentin de forma escalonada, jerarquitzada i 
lligada, a més d’interactuar constantment amb el coneixement procedimental. 
Cal treballar perquè l’alumnat sàpiga situar els fets, després ordenar-los i orga-
nitzar-los per poder-los explicar.     

Uns dels interrogants des del punt de vista psicopedagògic que ens plantejà-
rem ja fa anys, fou si  l’enfocament  de la història per edats o períodes seria 
massa complex i de difícil comprensió per a l’alumnat del tercer cicle de 
l’educació primària. Però l’experiència ens ha demostrat que no. Així mateix 
tenim molt present a Vigotsky que diu que l’ensenyament ha d’estar sempre 
per damunt del nivell de desenvolupament cognitiu de l’alumne, que l’hem de 
fer progressar en la incorporació de conceptes i  no deixar que s’acomodi amb 
allò que ja sap. És a dir, el docent ha de motivar l’alumne perquè s’esforci per 
aprendre. És bàsic que l’aprenentatge sigui el més significatiu possible, això 
és, no passar d’una etapa a l’altra sense que aquesta sigui totalment coneguda 
i els seus fets bàsics assimilats.

Les passes que seguim a l’hora d’estudiar la història de Mallorca comencen per 
la divisió en prehistòria i història. La coneixença de l’escriptura és la frontera 
entre les dues. Seguidament subdividim aquests dos grans períodes en èpo-
ques i edats: el pretalaiòtic, el talaiòtic, la conquesta romana, les invasions dels 
vàndals, l’assentament dels bizantins, la dominació musulmana, l’arribada de 
Jaume I i la incorporació de Mallorca a l’àmbit de la Corona d’Aragó, el regne 
privatiu de les Mallorques. Ferdinand Braudel diu que per ensenyar història el 
millor és el temps de llarga durada, que permet visions més generals.

I ara, després d’haver exposat els nostres fonaments didàctics de la història, 
ens podem demanar per què estudiar història de Mallorca seguint aquests 
plantejaments?, idò com podem veure per moltes raons.  

En primer lloc, convé conèixer la història de Mallorca per ser un llegat dels nos-
tres avantpassats, és a dir, conèixer-la des del punt de vista afectiu, el passat 
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no és qualque cosa morta, està present en les restes arqueològiques. Un altre 
punt és que si coneixem el passat podem construir un present i un futur millor, 
segons Hinnerk Bruhns  mirar el passat és treballar pel futur.

Posarem com a exemple el treball que duim a terme amb dues narracions en 
concret, es tracta de La tribu de l’Alzina i Guium, la ciutat de l’oracle, de Josep 
Lluís Bonnín. En aquestes obres, l’autor mescla la realitat històrica i la imagina-
ció. A través de la seva lectura l’alumnat s’ha d’alliberar dels pensaments actuals 
i saber traslladar-los a les formes de viure i pensar del passat, per exemple com-
parar com vivim ara i com vivien abans. També es fa una història empàtica, això 
vol dir que els alumnes estan molt motivats i senten la necessitat d’apropar-se al 
passat, de posar-se en el lloc i les situacions dels personatges de la novel·la.

La idea d’introduir les lectures històriques a l’Àrea de Coneixement del Medi 
Natural, Social i Cultural sorgí per un treball que anteriorment es feia a l’àrea 
de Llengua Catalana mitjançant diverses lectures amb un fort contingut històric, 
les quals ens permeteren veure que eren molt adequades i que estaven en con-
sonància amb la coneixença de la història. Per tant, veiem que aquestes obres  
tenen un caire interdisciplinar manifest.

Un altre aspecte important per començar a treballar amb les narracions de cai-
re històric, és que l’alumnat de tercer cicle de Primària no té les aptituds i les 
tècniques per investigar, consultar i comentar segons quines fonts  històriques. 
Aquest mètode és una primera passa per arribar-hi. La memorització de dades, 
dates, fets, llocs, sense una motivació s’oblida molt fàcilment, en canvi l’apre-
nentatge de la història a través de narracions, arbres genealògics, comentaris de 
text, visites, visualitzacions de cinema i documentals, elaboració de qüestionaris, 
etc. no s’oblida mai. 

Com  vàrem  treballar La Tribu de l’Alzina i Guium la ciutat de l’Oracle?. En pri-
mer lloc vàrem fer una lectura comprensiva dels llibres, el primer d’ells a cinquè 
i el segon a sisè. Una vegada finalitzades les lectures treballàrem una sèrie de 
quadernets elaborats per nosaltres: La Tribu de l’Alzina: L’home  de la prehistòria 
i  Guium, la ciutat de l’oracle:   Els romans a les Illes Balears.

En els quadernets de La Tribu de l’Alzina i de Guium, la ciutat de l’oracle, s’estu-
dia el temps actual i el passat, es diferencia l’un de l’altre. També es distingeixen 
els elements de la realitat i aquells que són propis de la ficció. S’analitza el lloc 
on transcorre l’acció i com eren i actuaven les persones de la prehistòria i  de 
l’època romana a les nostres Illes.

Els quadernets de l’home de la prehistòria i el dels romans consten d’una part 
informativa teòrica i real que s’ha d’estudiar i ens serveix per comparar amb les 
lectures dels altres llibres. També tenen unes activitats relacionades amb aques-
ta informació on englobam activitats de consulta, de raonament i d’investigació.

Una vegada que s’han treballat aquests quadernets es duen a terme unes visi-
tes complementàries que ajuden a comprendre millor la nostra història. Valgui 
d’exemple les visites que feim al poblat talaiòtic de Son Fornés, al de ses Païs-
ses, a la ciutat romana de Pol·lentia, a la Fundació de Son Fornés i al museu 
d’Alcúdia.

Hem de destacar el treball final sobre les lectures amb una entrevista a l’autor 
que ha resultat molt engrescadora per part de tot l’alumnat. En aquesta entrevista 
es treballa en petits grups l’elaboració de preguntes des de diversos punts de vis-
ta: preguntes sobre l’autor i l’obra en general, preguntes sobre els arguments de 
la Tribu de l’Alzina i Guium. Hem de dir que s’ha de treballar molt bé la manera 

En Marc i na Núria, gràcies als poders 

màgics d’un amulet, viuen una aventu-

ra en el món dels talaiots. Es fan amics 

d’una tribu prehistòrica que venera les 

alzines i defensa el seu territori; però 

que ha de superar molts entrebancs. Els 

dos protagonistes formaran part de la 

tribu, però podran tornar al seu temps?

La ciutat de Guium va desaparèixer sense 

deixar rastre. Dos joves del nostre temps 

viatgen al passat, al temps dels romans, 

per descobrir què va passar amb aquella 

ciutat i la seva gent; però el seu viatge 

és vigilat per un personatge sinistre, un 

ésser sobrenatural que va fer de Guium 

una ciutat maleïda i que cerca deses-

peradament un talismà que li retorna-

rà el poder que temps enrere va tenir.

de formular les preguntes, procurant  
que no surtin de context. Una vegada 
acabat el treball en petit grup es posa 
en comú en gran grup, normalment 
ho feim en dos grups classe alhora. 


