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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
L'Església Parroquial de Santa Maria del Camí és un temple erigit en el s. XVIII sobre
una antiga església construïda en el s. XIII i modificada en diverses ocasions, sense
haver canviat mai el seu emplaçament actual.
LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE ACTUAL
El 1702, essent rector de la parròquia Mn. Pere Joan Castanyer, es projectà edificar
un nou temple. Els diners s'havien de dipositar dins un caixó de tres panys i tres
claus, una en mans del rector, una altra al jurat major i l'altra a l'obrer major.
DESCRIPCIÓ DE L'ESGLÉSIA
Façana
Segueix la tradició de barroc mallorquí. Té dues pilastres laterals amb escates i
rematades per hídries de color verd, una rosassa central i dos òculs menors.
Portal major
Format per dues pilastres amb motllures que aguanten la llinda. A la part exterior
presenta abundant decoració de motius florals, de la qual en destaquen dos raïms
que originàriament eren daurats.
El campanar
El campanar és de planta quadrada, de 7 m de costat i 37 m d'altura.

La planta
Té una sola nau amb sis trams i altres tantes capelles laterals. Les capelles del quart
tram corresponen al portal lateral, sobre el qual hi ha l'orgue. A l'entrada, la capella
del Roser, a la part esquerra, construïda en el s. XIX. Sobre el primer tram, sostingut
per un arc carpanell, s'aixeca el cor tancat per una balustrada. El presbiteri és format
per una capçalera trapezoïdal.

QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL TEXT:
1) De quin tipus és l’arc que sosté el cor que s’aixeca sobre la nau de l’església.
2) Quina forma geomètrica té la capçalera del presbiteri?
PROBLEMA MATEMÀTIC:
Fes un esbós senzill d’una cara del campanar a escala 1:300. L’amplada del costat i
l’altura els trobareu en aquest document. Expressau clarament les dimensions en el
dibuix.
Es valoraran:
- Els càlculs
- La precisió del dibuix (correctament acotat amb les dimensions reals)

