
PUIG D’EN 
VALLS



EL POBLE DE PUIG D’EN VALLS 

 Benvingut a la parròquia de  Puig d’en Valls. 
Aquesta parròquia es troba just devora de  la ciutat 
d’Eivissa i és, una de les parròquies que  juntament 
amb les de Jesús, Sant Carles de Peralta, Santa Ger-
trudis de Fruitera i el poble de Santa Eulària des Riu 
formen el municipi. 
Puig d’en Valls limita al nord-oest amb el municipi 
de Sant Antoni i als sud-oest el municipi d’Eivissa.

Activitat 1

 Marca  al mapa la teva escola i el camí que has hagut  de fer 
per arribar a Puig d’en Valls.  

 Ara encercla les  altres parròquies que formen  el municipi 
de Santa Eulària.
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EIVISSA

SANTA 
EULÀRIA

SANT JOAN

SANT ANTONI

SANT JOSEP
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JESÚS

SANT RAFEL
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SANTA GERTRUDIS

ES CUBELLS

SANT VICENT

PORTINATX
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SANTA AGNÈS

SANT JORDI

SANT LLORENÇ



L’ ITINERARI

Activitat 2 

 Acoloreix aquest dibuix de l’itinerari i marca amb una X 
on estàs situat ara mateix.
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EL CENTRE CULTURAL I LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
I MUNICIPALS  DE PUIG D’ EN VALLS

  El poble de Puig d’en Valls es troba als peus del puig que li dóna 
nom. El nucli començà a formar-se a partir de la dècada dels 50 i 
fins fa ben poc no disposava de gaires instal·lacions. Avui dia però, 
podem dir que està dotat d’uns serveis variats i moderns.

Activitat  3

 Escriu cada nom allà on pertoqui:

  - Pistes esportives  - Centre de salut i oficina de correus
   - Centre cultural    - Oficines de l’ajuntament

EL RACÓ DES BARRUGUET

 Puig d’en Valls és famós per tenir grans jugadors i jugadores 
de bàsquet i d’handbol. Els seus equips han aconseguit fites tan 
importants com jugar a la lliga femenina de bàsquet o partici-
par en la primera divisió nacional femenina d’handbol. 
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L’ ESGLÉSIA DE PUIG D’ EN VALLS

Activitat 4

 Acaba de completar la imatge de l’església amb les parts que hi 
falten.

Activitat 5

 Ordena les lletres i forma el nom del poble que estàs visitant. 

V L S P U S E G D A L I N

       

EL RACÓ DES BARRUGUET

    Les festes de Puig d’en Valls es celebren el tercer diumenge de 
maig amb missa solemne, processó, ball pagès, i un programa de 
festes molt variat.  

 L’església de Puig d’ en Valls és coneguda també com la Mare 
de Déu de l’Església i va ser creada l’any 1971 per l’arquitecte Josep 
Ribas González. És una església de nova creació que es caracteritza 
per tenir una forma més moderna que les esglésies tradicionals. 
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EL MOLÍ DE PUIG D’ EN VALLS
 
 El molí de Puig d’en Valls és un molí fariner que està situat 
al cim del puig. Aquest molí empra la força del vent per a moure 
unes grans pedres anomenades moles que s’encarreguen de tritu-
rar el gra i així fer la farina.

Activitat 6

 Completa la part que falta del molí de Puig d’en Valls.

Activitat 7

 Completa els espais buits amb les paraules següents: capell,
antenes, porta, arbre, torre.
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EL MOLÍ DE S’ OLIVERA

 El molí de s’Olivera és un altre tipus de molí que serveix per 
a extreure aigua del subsòl. Aquesta aigua es condueix per una 
sèquia fins al safareig des d’ on es reguen els horts.

Activitat 8

 Busca el camí que ha de recórrer l’aigua per a que arribi a re-
gar aquest hort.

                              
Activitat 9

 Completa els espais buits amb les paraules següents: safareig, 
torre, sèquia, veles, hoc.
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AVALUACIÓ

Activitat 1 

 Uneix amb fletxes segons correspongui:

   Església

  
   Molí fariner 

   Molí aiguader
 
   

Activitat 2 

 Marca amb una X vertader o fals.

Vertader Fals
El molí de Puig d’en Valls serveix per treure aigua
A Puig d’en Valls no hi ha església 
Amb el molí de Puig d’en Valls  hi feien farina
El molí de s’ Olivera funciona amb el vent
                                                                  
Activitat 3

 Contesta les preguntes següents:

Quin lloc has visitat avui?
..................................................................................................................................................

Què has vist en aquest poble?
..................................................................................................................................................

Què és el que més t’ha agradat?
..................................................................................................................................................


