
**Les feines les pots fer al teu quadern, escrivint el títol i el numero de l’activitat en 
vermell i després fer les respostes. (no és necessari fotocopies res)

CONÈIXER EL NOSTRE MUNICIPI, SANTANYÍ.
 
    Al currículum de 4t s’estudia el nostre municipi, Santanyí. Enguany, no ens lamentarem
més, no hem pogut fer moltes coses. Per exemple, les sortides que tenien planificades per
aquest darrer trimestre. Així que per  les feines d’aquesta  darrera quinzena proposen
L’ESTUDI DEL MUNICIPI i  una EXCURSIÓ VOLUNTÀRIA amb la família per conèixer
molts de racons meravellosos que desconeixem del nostre terme municipal. Vos animem
a preparar les   motxilles, el cotxe, els “bocates” i la càmera fotogràfica i a explorar, gaudir
i aprendre en família. Crec que pot servir d’excursió de fi de curs, per a desconnectar  i
passar un dia de turisme familiar;  que ens farà sentir millor i ...visitar lloc meravellosos
que fan que cada any milers de turistes nacionals i estrangers ens visitin. 
Ara  estudiarem el  nostre  municipi i   al  final  la  proposta  d’excursió  que,  si  la  feu,
respecteu les  mesures de distanciament i portant mascareta. 
Primer heu de fer una part obligatòria d’estudi del municipi. Vos proposam:  Aprendre
utilitzant la pàgina de l’ajuntament com a llibre de consulta! 
Al vostre cercador google, mozilla...Heu de posar ajuntament de Santanyí i entrar a la
pàgina. Aquí teniu el seu enllaç. Si entrau per un altre camí podeu triar la llengua que pot
ser Català, Castellà, Anglès o Alemany. (està a dalt de tot a l’esquerra) 
https://www.ajsantanyi.net/ca
Ja hi sou? Aquesta és la pàgina oficial del nostre Ajuntament  i  els ciutadans, la teva
família i tu podeu fer moltes consultes sobre diferents aspectes del nostre municipi. Per
ex.  Les  darreres  comunicacions  i  BANS sobre  el  COVID-19,  el  CENTRE  JOVE,  les
darreres notícies…
Nosaltres anirem a  NOSTRE MUNICIPI . Aquí tens diferents apartats: com Descripció
històrica, recorregut urbà, altres nuclis.... És a dir tot el que a nosaltres ens interessa,
ho llegirem i  farem unes comprensions lectores.  Primer has d’entrar a l’apartat proposat i
després has de completar o respondre les preguntes proposades  a cada apartat. 
Comencem anant a Descripció històrica. 

1.La prehistòria                                                                                                                     
1.1 Es diu que Santanyí té nombrosos jaciments prehistòrics. Consulta i classifica’ls al seu
període.                                                                                                             
Coves de Cala Santanyí  Coves del Rei (Mondragó) Coves des Pontàs       
Poblat de Son Danús  Poblat de Ses Talaies de can Jordi     
PERIODE PRETALAIÒTIC PERIÒDE TALAIÒTIC

2. Els romans
2.1. Recordes quan van conquistar l’Illa? Al 1.............. Abans o després de Crist? .............

               A Santanyí també es varen establir els romans  i s’han trobat estatuetes
de deesses, làpides, objectes...



3. Època islàmica. Segles més tard, a l’any 902 els musulmans van conquerir les illes. 
Respon amb les informacions del text:
 3.1.A quin poble santanyiner hi havia una mesquita? .........................................................
 3.2.Cerca i escriu el nom actual d’aquests noms àrabs per designar poblacions o 
llogarets. 
Adeia...........................     Mandalmar...............................   S’Almunia..................................

4. La conquesta catalana
 4.1-A quin any els catalans van conquerir Mallorca? ........................................................... 
4.2 -Quin rei comandava les tropes?..................................................................................... 
4.3–Després de la conquesta les terres de l’illa van ser repartides entre els senyors i 
cavallers que havien participat a la conquesta d’acord al nombre de soldats, vaixells 
aportats. Les terres de Santanyí van ser pel tio del rei Jaume I,  nomia  .......................... 
comte del Rosselló i Sardenya.
4.4–Número d’habitants de Santanyí al 1329?................................... 
4.5-En aquest any hi havia esclaus? .................. Molts o pocs? ............

5. Els corsaris
5.1 Cerca la paraula corsari al diccionari físic o online. Escriu la seva definició
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5.2-Quina diferència hi ha entre corsaris i pirates? .............................................................. 
...............................................................................................................................................
5.3 Els corsaris eren només de països enemics?..............
      -Hi havia pirates i corsaris mallorquins? ......................
*Després de llegir l’apartat dels corsaris completa aquest text amb paraules que hi vagin 
bé.  
-Al terme de Santanyí i, sobretot, a la seva costa entre els segles XIV i el XVII ( entre els 
anys 1.300 i 1699) va ser atacada nombroses vegades per p.................... i c......................
Per defensar-se, el terme de Santanyí i tota Mallorca, es van construir nombroses 
t...................... de  defensa i s’establiren per tota la costa guàrdies secretes. Les torres i 
talaies es comunicaven amb f.................... i f.........................  quan es veien  arribar per la 
m..................    naus enemigues. Així alertaven la població i els homes armats  acudien a 
lluitar contra els pirates i c............................. per evitar la captura de bens, animals o 
segrest de persones. Per exemple al 1546 (s. XVI). Es van capturar el nombre 
de ................... persones i les seves famílies van haver de pagar un important rescat en 
doblers per poder tornar-los a casa.

6. Segle  XIX (1.800-1899)
6.1-Durant aquest segle Santanyí era molt pobre o molt ric? ..........................................
 6.2-Què significa que una part de la població va haver d’emigrar de Santanyí?   
............................................................................................................................................



7. Segle XX
7.1.Escriu els anys que dura el segle vint  Des del .....................  fins al .....................
7.2.Durant la primera mitat d’aquest segle continua l’emigració de gent de Santanyí cap a 
altres parts, cap a quins països americans varen emigrar? 
........................................................................................................................................        
7.3.L’any 1918 ja va haver una epidèmia, que també va ser pandèmia. Sap de quina 
malaltia? Si de gr.............. i ja varen morir molts de milers de persones.        
7.4. A partir dels anys 1950 i 1960 ja no es produeix emigració, si no que Santanyí reb 
molta gent vinguda de molts de punts de la península Ibèrica. Si és el teu cas. –Quan 
varen venir el pare o padrí a Mallorca?........... Des de quina província 
espanyola?........................ o de quin altre país diferent d’Espanya?.......................... .
 -A quin any va venir la mare o padrina? ....................... Des d’on? .............................

8. Ara  ja  canviem  d’apartat  i  anem  a  Recorregut  pel  nucli  urbà.  Aquest  apartat
t'interessa especialment si decideixes anar a Santanyí . Jo et recoman que ho facis un
dimecres o dissabte que és el dia del seu mercat. Fixa’t amb les seves paradetes, els
colors, les olors, la gent de totes les nacionalitats. És tot un plaer fer la compra allà, no
t’oblidis de les senalles i de fer de turistes i visitar tots els llocs que proposa aquesta guia.
De moment, tant si hi vas com si no, obri l’apartat  fes una ullada i respon:
 8.1-Quins llocs pots visitar? Mira les fotos 
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.2–Quin objecte té l’ajuntament a la seva façana (fachada)?..............................................
8.3–Quin edifici té una escalinata per accedir? .................................................................... 
8.4–Quin material principal s’utilitza per a  construir aquests edificis?..................................

9. Ara ja toca canviar d’apartat. Ves-hi a  altres nuclis. Escriu aquí el nom de totes les
poblacions o llogarets (poblets molt petits) que pertanyen al terme municipal de Santanyí.
9.1.Fitxa’t amb les fotos. Classifica segons siguin:

POBLACIONS DE COSTA POBLACIONS D’INTERIOR

T’has fitxat que manca el poble on està l’ajuntament que és ................................................
És per que ja l’anomenat i treballat anteriorment.



10.  A l’apartat  rodalies  hi trobaràs un passeig pels voltants de Santanyí i podràs visitar
diferents llocs: Construccions arqueològiques, torres de defensa, el fortí de Cala Llonga,
El santuari de Consolació... Tria un d’aquest llocs importants i fes un resum de 5 o 6 línies.
( Títol)                    .........................................................................................................       
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

11. I... no podien faltar les festes. Ves a l’apartat fires i festes. Troba quan són les festes i
quin patró tenen  a cada poble (Sant en honor del qual es fa la festa)

LOCALITAT PATRÓ DATA DE LA FESTA
Ex. Santanyí Sant Andreu 30 de novembre
Es Llombards
Cala Figuera
Cala d’Or
Calonge

11.2. Quina relació té la nostra patrona amb l’escola? .........................................................

12. Finalment ves a l’apartat “ Personatges rellevants”. Pots llegir-los tots si vols però a
jo m’interessa la figura de Blai Bonet, que per cert hi ha a Santanyí la seva casa museu.
Ara respon:
12.1. A quin any va néixer? ..........................          –On? ...................................................   
12.2. –Quin any va morir? ................. –On? ....................................................................... 
12.3.- Quants d’anys va viure? ..........................................(Fes el compte)
 12.4-Quina va ser la seva professió o treball? ..................................... 
12.5 –Escriu el nom de dues de les seves obres  .................................................................
................................................................................................................................................
12.6 -L’escola pública de Santanyí du el seu nom, per tant l’escola de Primària de 
Santanyí es diu ...........................................

Ara juga un poc amb el mapa i canvia a carrerer, foto, mapa. Visita els diferents pobles
de  Santanyí.  També  t’aconsell  que  entris  en  Google  maps  i  facis  una  visita  virtual.
T’agradarà!

L’estudi del municipi es complementa amb una sortida  per a tota la família. La podeu fer
un dissabte o un diumenge o quan vos vagi bé. Recordau que és OPTATIVA.


