
Exposicions orals o fer de guia. 

Llengua catalana. 

El divendres 5 de juny, els alumnes de 1r ESO C vàrem sortir a fer una ruta turística per Palma. 

L’objectiu d’aquesta visita, a més de conèixer llocs interessants de la nostra ciutat, era fer una exposició 

oral en llengua catalana sobre alguns dels seus punts emblemàtics. 

Dies abans, havíem treballat la ruta a seguir sobre un plànol de Ciutat que vàrem anar a recollir a la 

Oficina de Informació i Turisme. Cada un dels alumnes recercarem les dades necessàries sobre el punt 

d’interès del qual havíem d’exposar, als altres, la seva història i característiques. 

La ruta començà just davant el nostre institut, al Parc de Ses Estacions. Seguírem cap a l’estació del tren 

(antic i estimat) de Sóller. D’aquí cap a la Plaça Espanya per fer una petita exposició de l’estàtua que la 

presideix: el rei Jaume I. A continuació caminàrem cap a Sant Miquel, Plaça Major, per aturar-nos a la 

Plaça Marquès del Palmer davant l’edifici de Can Forteza-Rey i de Magatzems l’Àguila i contemplar les 

característiques del Modernisme, com després vàrem fer davant el Gran Hotel. 

També hi va haver berenada a un lloc històric i emblemàtic de Ciutat: “Ca’n Joan de S’Aigo”, on ens 

varen oferir el tradicional gelat acompanyat del famós quarto o ensaïmada, tant representatius de la nostra 

terra. 

Amb panxa plena continuàrem cap a la Plaça de Cort per explicar alguns detalls sobre l’Ajuntament i el 

seu conegut rellotge, en Figuera. D’aquí cap a la Seu, on es varen fer diverses presentacions incloent la 

llegenda del Drac de na Coca. A l’altre costat férem una visita al Palau de l’Almudaina, on ens esperava 

el pare d’en Carles Eliz que, molt amablement, ens va acompanyar i ajudar a ampliar la informació del 

recorregut. Completaren les nostres exposicions orals els jardins de L’Hort del rei i dos personatges 

representants de la nostra cultura: el foner i la figura de Ramon Llull. 

De retorn a l’ institut  pujàrem pel Born, Plaça de les Tortugues i Teatre Principal amb les exposicions 

orals pertinents. 

- “Ha estat una activitat original: realitzar una exposició oral fent de guies”. 

(David,  Ainhoa, Denise, Erick) 

- “Va ser un dia ben aprofitat. Tothom va aprendre”. 

 (Pol, Victòria, Manuel, Johan, Kenny) 

- “El bon temps ens va acompanyar”. 

 (Antonella, Teodora, Marcelín, Carlos) 

- “Una sortida cultural i molt profitosa”.  

(Mª Cruz, Júlia, Alex, Xaoxin, Jiashuo) 

- “M’ha agradat molt estar reunit amb els meus companys berenant el tradicional 

gelat amb quarto o ensaïmada”.  

(Bryan, Pau, Joan, Stephen, Lautaro, Jesús) 

 


