
Plafons informatius 

 

Per ensenyar tot el que hi ha en Los Molinos he decidit fer uns Plafons informatius. He dividit en 

tres plafons la informació  dels llocs o restes històriques. Aquí he explicat que és i on podeu trobar 

els molins, els corrals, l'escola, l'era i la casa del moliner. I  per l' altre part he explicat els projectes 

que existeixen actualment, es a dir Sunseed i la Pita escola. Per últim, he creat un mapa on situo 

tots els llocs esmentats. 

A continuació us deixo la informació que he posat i els Plafons. 

INFORMACIÓ: 

INTRODUCCIÓ:  

Los Molinos és un poble situat a Sorbas, província d' Almería. És un lloc que està ple d'història, ja 

que passejant-hi et trobes les restes que van deixar  els  habitants d'aquest indret: les seves cases, 

els corrals, l'escola i, sobretot, els molins que van donar nom al lloc.  

LLOCS HISTÒRICS:  

CORRALS: 

Els corrals eren els llocs on albergaven els animals. No estaven molt lluny de casa, fins i tot algun 

estaven dins de la mateixa casa. Un requisit indispensable era que tinguessin abeuradors, fonts o un 

pou per beure aigua.   

Actualment hi ha dos que es conserven bé. 

 L'ERA:  

L'era, com a lloc de treball, és un espai de terreny net i bo per l'agricultura on es realitzen diverses 

funcions, segons el tipus d'era. La de Los Molinos era, una de batre: És un terreny (normalment 

circular) on es trillaven  (retirar el gra de la palla) els cereals. Era un espai comunitari. 

MOLINS: 

Un fet característic d'aquest poble són els molins. En total hi ha sis molins, però els més fàcils 
d'accedir i els  ''millor conservats''  són: el molino del tío Nicolás, el molino de las Tejas, l'almàssera i 
la hidroelèctrica.  
 
Almàssera: 
Aquest era un molí de sang: mogut per la força d'una bèstia que girava en sentit contrari a les 

agulles del rellotge. L'única peca que es conserva és la solera horitzontal. 

 



Hidroelèctrica:   

Aquest molí generava energia a partir del corrent de l'aigua 

 Molins fariners: 

Els molins fariners anaven amb l'acció de l'aigua. Primer desviaven l'aigua i l'emmagatzemaven. 

Aquesta aigua passava per un cup que la conduïa fins al rodet i el feia girar. El rodet a la vegada feia 

girar les pedres del pis superior. Llavora'ns, el gra es posava en la tremuja, que el conduïa a les 

pedres i es molien. 

Us trobareu: el Molino de las Tejas (1) i el Molino del Tío Nicolás (2). 
 

L'ESCOLA: 

 
Aquesta escola és l'última que es va construir en Los Molinos.  Es va edificar aproximadament en 
els anys seixanta. 
 
Es tracta d'una sola aula amb finestres grans. El material i la manera de construcció és el 
tradicional.  No tenien taules i cadires, sinó que tenien uns bancs semblants als de la missa, però 
una mica inclinat perquè poguessin escriure i també hi havia una pissarra. 
 
 
PROJECTES: 
 
PITA ESCOLA: 

És un centre d'educació ambiental artística. Amb un especialització en  música,  natura i  

sostenibilitat, organitzen una sèrie d'activitats del seu camp: treballar la Pita. Les Pites o Agave  

són plantes pròpies d'origen mexicà.  

Timbe aprofita aquesta planta, per fabricar instruments i diversos objectes. 

 SUNSEED: 

Aquest és un projecte ecològic que ensenya a viure amb un baix impacte sobre el medi ambient. 

Per complir el seu objectiu, fan diferents projectes sostenibles que serveixen pel dia a dia, també 

el menjar és vegetarià, etc. 

 
 

 

 

 
 



PLAFONS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


