
SANTA GERTRUDIS

  DE FRUITERA



 Ara encercla els altres pobles que formen  el municipi de 
Santa Eulària.
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EL POBLE DE SANTA GERTRUDIS  DE FRUITERA 

 Benvingut a  Santa Gertrudis. Aquest petit poble es troba just 
al centre de l’illa d’Eivissa i és un dels pobles que, juntament amb 
els de Jesús, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu i Puig 
d’en Valls formen el Municipi de Santa Eulària des Riu.

Activitat 1

 Marca  al mapa la teva escola i el camí que has hagut  de fer 
per arribar a Santa Gertrudis. 

EIVISSA

SANTA 
EULÀLIA

SANT JOAN

SANT ANTONI

SANT JOSEP

SANT CARLES

JESÚS

SANT RAFEL

PUIG D’EN VALLS

SANTA GERTRUDIS

ES CUBELLS

SANT VICENT

PORTINATX

SANT AGUSTÍ

SANT MIQUEL
SANT MATEU

SANTA AGNES

SANT JORDI



ITINERARI

Activitat 2

 Coloreja aquest dibuix de l’itinerari que faràs avui  i marca 
amb una X on estàs situat.

Pendent Mapa itinerari
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ESGLÉSIA DE SANTA GERTRUDIS 

 L’església de Santa Gertrudis es va acabar de construir l’any 
1797 i  té les següents característiques: el porxo, la nau central, el 
presbiteri, la capella fonda i la del Roser. A la façana principal 
destaca  l’espadanya o campanar  de color groc que té dues campa-
nes

Activitat  3

Observa i marca quina és  l’església de Santa Gertrudis. 

 Ara completa el nom amb les lletres que hi falten.

 E....G.....É......IA   DE   SA.....TA  GE.....TR.....DIS

Activitat 4

Calcula quants anys fa que està feta l’església de Santa Gertrudis
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Activitat 5

 Observa l’església de Santa Gertrudis per fora i dibuixa les parts 
que s’indiquen

El Calvari L’espadanya o campanar La campana

Activitat 6

 Observa l’altar i  completa amb les següents paraules.  Després 
intenta dibuixa-les. 

   Sol  -  Santa Gertrudis  -  Espelmes  -  Creu 
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ESTATUA DE MANUEL ABAD Y LASIERRA

Activitat 7

 Dibuixa l’estatua de Manuel Abad y Lasierra i torna a copiar 
el text que hi ha davall. 

 Manuel Abad y Lasierra va ser el primer Bisbe d’Eivissa i va 
ser el creador de moltes de les esglésies que trobam en l’actualitat. 
Santa Gertrudis és una d’aquestes esglésies

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 Ara completa el nom amb les lletres que hi falten.

ES...ATUA   ...E  ......A...UEL  A....AD Y L......SIE....RA
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POU D’EN GATZARA

 El pou d’en Gatzara és un dels pous que hi ha a de Santa Ger-
trudis de Fruitera. A l’estiu, quan les feines del camp ja s’havien 
acabat s’hi feia una ballada (dia 25 de juliol, festa de Sant Jau-
me).   

Activitat 8

 Acoloreix segon  s’indica i descobreix el dibuix.

1-Blanc  2-verd  3-groc  4-blau  5-marro  6-gris

 Ara completa el nom amb les lletres que hi falten.

P.....U    D’.....N     GA....ZA......A

   
 RACÓ DES BARRUGUET

 El ball pagès, és el ball tradicional de la gent del camp d’Eivissa 
i Formentera. És un ball molt  antic on l’home fa grans salts in-
tentant impressionar  la dona,  mentre  ella descriu una sèrie de 
cercles al terra fent passes molt curtes. El ball s’acompanya  amb 
la música del tambor, la  flaüta i  les castanyoles.
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AVALUACIÓ

Activitat 1

 Llegeix i contesta:

- Quin lloc has visitat visitat avui?

.....................................................................................................................................................

- Què has vist en aquest poble?

....................................................................................................................................................

- Què és el que més t’ha agradat?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Activitat 2

 Uneix amb fletxes 

Església de Santa Gertrudis  

Pou de Gatzara 

Estatua d’Abad y Lasierra


