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Competències bàsiques 

1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual  

2.Competència artística i cultural  

3.Tractament de la informació i competència digital  

4.Competència matemàtica  

5.Competència d‘aprendre a aprendre  

6.Competència d’autonomia i iniciativa personal  

7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic  

8.Competència social i ciutadana  

De les competències bàsiques es treballen totes menys la matemàtica. En especial, farem 

especial atenció a la que treballa la interacció amb el món físic i l’artística i cultural. 

 

Objectius generals 

 

• Conèixer les característiques bàsiques de les rondalles d’Enric Valor  

• Conèixer el paisatge típic de la Vall d’Albaida  

• Conèixer aspectes de la biografia d’Enric Valor  

• Apreciar la literatura popular valenciana  

• Desenvolupar la capacitat per treballar en equip  

• Potenciar la creativitat dels alumnes  

 

Curs en què es treballarà 

En aquesta seqüència didàctica treballarem continguts propis de primer cicle d'ESO, encara 

que podem adaptar aquestes activitats per a cursos superiors. 
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Centre on es treballarà 

El centre on treballarem es l'IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat creat l'any 1998 

com a secció de l'IES J. Segrelles d'Albaida amb una capacitat de 240 alumnes. L'alumnat que 

ve adscrit a aquest centre prové de pobles com Terrateig, Montixelvo, Aielo de Rugat, Castelló 

de Rugat, Salem, Ràfol de Salem, Beniatjar... 

 

Perfil sociocultural i sociolingüístic de l’alumnat 

 

Els alumnes del centre provenen majoritàriament de famílies que es dediquen al sector serveis 

o treballen en fàbriques tèxtils, de fruita... Podem dir que gran part de les famílies dels nens 

són de classe mitjana-alta i un nombre més reduït, de classe mitjana-baixa o de classe baixa. 

Lingüísticament, la majoria de l'alumnat parla en català, encara que hi ha un petit percentatge 

de gent immigrant provinent de països de l'est, Europa (Anglaterra, Portugal, Rússia...) o 

Amèrica. Per aquest motiu, i tenint en compte que la gent immigrant s'adapta ràpidament a la 

realitat lingüística dels pobles on viuen, el principal objectiu és aconseguir que aquests parlen i 

s'expressen amb fluïdesa i en general que tots adquirisquen un bon domini de la llengua. En 

aquesta zona del País Valencià podem dir que la majoria de la població parla català, per la qual 

cosa hem d'aconseguir que els alumnes prenguen consciència de la importància de mantindre 

la cultura i la llengua viva i que sols ells poden sostindre i donar embranzida als nostres trets 

culturals i lingüístics. 

Rondalles que hem tractat a la ruta 

• El ferrer de Bèlgida  

• Nabet  

• El pollastre de festes  

 

Ruta literària 

• Durada prevista: de 8:15 am fins les 14:00 pm 

• Acompanyants: Carles Valor (nét d’Enric Valor) i el bibliotecari de Bèlgida  
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Bèlgida 
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Carrícola 
 

 

 

FASE 1: ABANS DE L’EIXIDA (3 sessions) 

 

SESSIO 1: 
Classe teòrica sobre l’obra d’Enric Valor, però, sobretot, explicació de les 

característiques bàsiques de les rondalles de Valor. 

En primer lloc, el professor donarà una visió general sobre aquest autor i la seua obra. 

Donarà a llegir l’entrevista de Carles Valor i farà reflexionar envers a aquest. Finalment, 

farà una introducció a les Rondalles valencianes explicant els diferents tipus de 

rondalles que té Valor i l’estructura fixa que es repeteix en totes les rondalles. 
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A continuació adjuntem l’entrevista realitzada: 

Entrevista a Carles Valor (nét de l'escriptor Enric Valor)  

 – Bon dia Carles.  

 – Bon dia.  

 – Per començar, conta'ns qui era el teu avi i a què es dedicava.  

 – El meu avi va ésser un gran escriptor, lexicògraf i gramàtic. No és per que ho 

diga jo, per a això ja estan els entesos en la matèria. Personalment, va ser una gran 

persona, molt bon avi encara que tenia els seus defectes. Es va dedicar a moltes coses. 

De jovenet va treballar al calcer d'Elda i després va estudiar a Alacant la carrera de 

Comerç. Va viure a Alacant tota l'esplendor de la Segona República Espanyola. Passà a 

treballar a les Illes Balears encarregat de la comptabilitat d'una empresa i després 

retornà a Alacant. Al final, acabà instal·lant-se a València, a la casa on va viure fins els 

anys 90 (tot açò ho conta al llibre Converses amb un senyor escriptor de Tàndem, a cura 

de Rosa Serrano). Esclatà el cop feixista de Franco i tornà a viure a Castalla. Estava 

afiliat al Partit Comuniste i era l'encarregat de portar la comptabilitat d'una col·lectivitat 

a Alcoi. Després, el mobilitzaren i anà a fer la instrucció a Alacant on acabà de sergent 

(nomenament provisional). El van enviar al front de Córdoba però, van bombardejar el 

tren només sortir d'Alacant i així es va salvar d'anar a primera línia de foc. En acabar la 

guerra, va poder evitar la presó i tornà a València, al carrer Martínez Aloy, on va trobar 

el pis buit, puix vivien refugiats de Madrid. També li havien  cremat tots els mobles i 

llibres que tenia. Començà a treballar de xofer transportant carbó en camions des de 

Terol fins al port de Sagunt. Després, amb el seu germà Josep, van montar un taller de 

cotxes però, la feina que més li agradava era escriure. Abans de la guerra ja havia 

guanyat diversos premis i tenia escrita la primera novel·la El misteri del canadian però, 

l'envià a publicar a Barcelona justament el 18 juliol del 36 i es perdé l'original. Ell 

sempre contava que va intentar reescriure-la després de la guerra però, havia viscut 

massa coses i ja no era el mateix. Als anys 50, començà a escriure les primeres 

Rondalles encoratjat per professor Sanchis Guarner. Donava classes de valencià a “Lo 

Rat Penat” juntament amb els seus mestres Carles Salvador i Josep Giner. Eren temps 

foscos. S'inicià a les tertúlies de Xavier Casp i Miquel Adlert, amb companyia del jove 

Joan Fuster. Tot el valencianisme de postguerra es podia comptar amb els dits de les 

mans.  

 – I ara, recordes que et contara algun relat per a anar a dormir?  

 – Respecte als contes... solia venir tots els diumenges a dinar a casa els meus 

pares i, abans de dinar, ens contava sempre una rondalla o una part, en funció de com de 

llarga fóra (per exemple “Esclafamuntanyes” ens la contava en tres diumenges seguits). 

Per tant, per les nit no ens contava res, ja que no vivia amb nosaltres.  

 – Tenim entés que Enric va nàixer a Castalla però, no hi va estar allí tota la vida, 

no?  

 – Més o menys ja he contat el seu periple. Va néixer a Castalla al Carrer Major. 

Quan son pare es va arruïnar a causa de la fil·loxera, s'instal·laren a Elda, on son pare 

montà una escola. Després vingué a Alacant i a València, amb el petit parèntesi de la 

guerra que és quan tornà a Castalla. La resta de la seva vida la va fer a València ciutat.  

 – Et va explicar mai que va ser perseguit per les autoritats?  

 – Jo em vaig assabentar ja ben jovenet que ell havia estat a la presó els anys 60-

70. Tindria jo uns 13-14 anys quan ho vaig saber. El tema és un poc complicat. El meu 

avi i el seu germà Josep eren molt amics de Paco Sopriano, gran nacionalista però, de 

dretes. Era l'administrador del diari de la Falange “Jornada-Levante” (actual diari 

“Levante-EMV”), on el meu avi escrivia petites lliçons de valencià. Des de Madrid li 
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van encomanar a Soriano un desfalc en els comptes del diari i el van tancar a la presó. 

El meu avi i el seu germà avalaren Soriano per pagar la fiança amb les seues 

possessions i Falange els tancà a tots a la Presó Model de València. Falange embargà 

tots els béns del meu avi (excepte la casa de Castalla que estava a nom d'una tia àvia 

morta). Mon pare Enric havia acabat la carrera de Dret i feia de passant i l'ajudava com 

podia. El fiscal del cas (Enrique Beltran, el del cas de les xiquetes d'Alcàsser), va 

canviar diverses vegades l'acusació fins jutjar-lo per destinar els diners per crear un 

bàndol armat, puix havien investigat el meu avi i ja sabien les seues activitats 

valencianistes. Al final, el van condemnar sis anys però, es va beneficiar d'un indult 

parcial o una reducció de condemna... no ho sé clarament.  

 – I per últim...un record especial d'ell.  

 – Respecte al record especial... sempre recordaré el seu bigot, el bastó i el barret 

(ell li deia capell). De xiquets ens agradava estirar-li els bigots per a que ens deixara 

parlar. Ens posàvem el seu capell i el bastó per a jugar. Sempre en portava perquè si no, 

es constipava al hivern. Era típic veure'l per València amb gavardina, capell i bastó 

passejant pel carrer o pujant a l'autobús. Molts records...tant de bo el tinguérem encara 

entre nosaltres. Ara estarà a l'ordinador de les galàxies... que deia ell.  

 

SESSIÓ 2: 
A classe es llegiran tres rondalles diferents d’Enric Valor i els alumnes hauran de 

classificar-les segons el tipus que siguen. Les rondalles que es llegiran són les següents: 

Nabet, El darrer consell i El pollastre de festes. Els alumnes hauran de decidir quina 

rondalla és meravellosa, quina és de costum i quina és d’animals. Ells han de marcar en 

els seus textos fotocopiats els fragments que els han servit per a deduir-ho. Finalment, el 

professor explicarà els tres tipus de rondalles. 

 

SESSIÓ 3: 
Aquesta sessió és la darrera que es farà abans de l’excursió, per això pensem que el més 

escaient és fer una projecció d’un documental sobre la vida i l’obra del nostre autor 

perquè els alumnes s’interessen i així agafen amb més ganes la ruta literària planificada. 

Doncs bé, durant aquesta sessió es projectarà a la classe el documental: “El valor de les 

paraules” del director Ricard Bellveser. El documental dura uns 40 minuts així que 

durant la resta de la classe el professor moderarà un debat que girarà al voltant de la 

figura d’Enric Valor. 

Enllaç del documental:  

http://www.lluisvives.com/FichaObra.html?portal=1&Ref=43067&video=1 

 

 

 

http://www.lluisvives.com/FichaObra.html?portal=1&Ref=43067&video=1
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FASE 2: ACTIVITATS DURANT LA RUTA 

 

ACTIVITAT 1: 
En primer lloc, el alumnes s’ agruparan en grups de cinc persones. Tot seguit el 

professor assignarà a cada grup un fragment d’una de les tres rondalles que es 

treballaran (Nabet, El pollastre de festes i El ferrer de Bèlgida). Doncs bé, l’activitat 

consisteix a fer una mena de circuit per la població per a fer les lectures dels fragments 

en els llocs corresponents. Així, primerament, visitarem el barranc dels Molins i una 

vegada allà els grups que els corresponga llegiran l’inici i el cos de la rondalla de Nabet. 

A continuació ens desplaçarem tots junts a la plaça del poble i el grup que li 

corresponga llegirà el desenllaç de la rondalla. Una vegada acabem el circuit de Nabet 

començarem amb el circuit d’El ferrer de Bèlgida en el qual actuarem de la mateixa 

manera. Primerament, es llegirà el fragment ambientat en la figuera de l’entrada del 

poble i en acabant un altre grup llegirà el fragment ambientat en l’església del poble. 

Fragments de les rondalles:  

 

El ferrer de Bèlgida 
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El ferrer de Bèlgida 
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Nabet 

 

Nabet 
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ACTIVITAT 2: 
Aquesta activitat també està pensada per a fer-se a Bèlgida. El professor ha de 

seleccionar i preparar uns quants fragments extrets de les tres rondalles. L’activitat 

consisteix en la lectura, per part del professor, d’eixos fragments en els llocs reals. I 

aleshores els alumnes, tenint en compte les dades dels fragments i el lloc on s’estiguen 

llegint, han d’endevinar a quines rondalles pertanyen. Cal dir que aquesta activitat  la 

realitzaran els mateixos grups de l’activitat anterior. 

 ACTIVITAT 3: 
Desplaçament al poble de Carrícola on visitarem els llocs més interessants, des del punt 

de vista cultural, com ara, el llavador del poble. En acabant, esmorzarem tots junts a la 

plaça del poble. 

ACTIVITAT 4: 
Visita al forn vell del poble i lectura d’un fragment de la rondalla El pollastre de festes 

que està ambientat en el mateix forn. Tot seguit baixarem un carrer fins arribar a 

l’església de Carrícola on llegirem un altre fragment de la mateixa rondalla que està 

ambientat en eixa església. 

 

El pollastre de festes 
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ACTIVITAT 5: 
Visita al castell de Carrícola. Cal dir que el castell està al costat del poble i és de fàcil 

accés. Per a arribar a aquest cal seguir la ruta que hi ha marcada. En aquesta hi ha 

diverses obres d’art. 

 

TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Activitat Descripció Lloc Recursos Durada 

1 “circuit 

literari” de 

Nabet i El 

ferrer de 

Bèlgida 

Bèlgida Fotocòpies dels 

fragments que 

es llegiran 

2h 

2 Endevinar 

rondalles 

Bèlgida Lectura oral 

del professor 

30’ 

3 Visita llocs 

d’interès i 

esmorzar 

Carrícola  1h 

4 “circuit 

literari” d’ El 

pollastre de 

festes 

Carrícola Fotocòpies dels 

fragments que 

es llegiran 

1h 

5 Visita al castell 

de carrícola 

Carrícola  45’ 
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