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Curs: LITERATURA I PAISATGES DE MALLORCA (I): 

LA SERRA DE TRAMUNTANA 
 

Adreçat a: Professorat d’educació secundària. 
 

20 hores = 2 crèdits. 

 

Professor: Gaspar Valero i Martí. 

 

 

Objectius: 
 
- Incidir en el coneixement del corpus literari mallorquí, especialment la prosa i la poesia 

paisatgístiques. 
- Saber situar els espais i els contexts culturals de les mostres literàries seleccionades 
- Conèixer l’expressió literària lligada a un determinat poble o element paisatgístic, especialment  

de la serra de Tramuntana. 
- Analitzar i diferenciar els diversos estils literaris, i saber-los relacionar a nivell de model amb 

altres d'espais i èpoques diferents.     
- Valorar el patrimoni immaterial   i cultural de la serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la 

Humanitat                                                    
 

Continguts: 
L’activitat es planteja amb uns itineraris amb mostres de la creació literària com a fil conductor. Els 
itineraris proposen diverses aturades a determinats punts d’interès relacionats amb la localització de 
diferents mostres literàries. A cada centre d’interès es recitarà un poema o es narrarà un relat o un 
fragment de prosa. La peça literària es contextualitzarà dins l’espai, el temps i l’estil. 
El programa consta de cinc itineraris (tres dijous horabaixa i dos dissabtes) i dues sessions 
teòriques a l'aula. 

 
a) Sessió en aula: “Els paisatges literaris de la serra de Tramuntana”  
b)  Itineraris: 

1. Banyalbufar-Estellencs i posta de sol literària a la torre des Verger (talaia de ses 
Ànimes) 

2. Valldemossa i posta de sol literària a un mirador de Miramar 
3. Calvià- Andratx- Galilea-Puigpunyent-Esporles. 
4. Deià i posta de sol literària al mirador de Son Marroig 

c) Sessió en aula:  Recapitulació. 
 

Dies, horari i lloc:    

23 de març de 2017 

(DJ) 

18:00 a 20:00h Col·legi de Llicenciats (CDL). 

30 de març de 2017 

(DJ) 

17:00 a 20:30h Sortida del carrer Eusebi Estada (just 

passada l’estació del Tren de Sóller), 
amb cotxes particulars. 
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1 d’abril (DS) 9:30 a 17:30h Sortida del carrer Eusebi Estada, amb 

cotxes particulars. 

6 d’abril (DJ) 17:00 a 20:30h Sortida del carrer Eusebi Estada, amb 
cotxes particulars. 

27 d’abril (DJ) 17:00 a 20:30h Sortida del carrer Eusebi Estada, amb 
cotxes particulars. 

4 de maig (DJ) 18 a 19:30h Col·legi de Llicenciats (CDL). 

 

 

Places:  30 

 
Inscripció: Inscripció: Fins dia 22 de març de 2017- Col·legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 

i de 17:00 a 20:30 hores.  
   Inscripció on-line: www.cdlbalears.com  
    Col·legiats/des CDL:  10 €  /  Altres: 30 €. 
   (La Caixa, 2100-0345-91-0200135257). 

 
Coordinadors: Francisca Estaràs Ferragut i Gaspar Valero i Martí 
 

Per obtenir la certificació cal assistir al 80% de les sesions. 

http://www.cdlbalears.com/

