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I. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

1. JUSTIFICACIÓ 

El present treball ofereix una proposta de seqüència didàctica centrada en la realització 

d’una eixida literària d’un dia (matí i vesprada) per la comarca de la Ribera Baixa, 

concretament, a les localitats de Sueca i Cullera. L’objecte de la seqüència és el treball 

del gènere rondallístic i de les llegendes en un curs de primer d’Educació Secundària 

Obligatòria de l’IES Joan Fuster de Sueca, per la qual cosa, tenint en compte l’edat de 

l’alumnat, hem cregut interessant encaminar la seqüència cap a un intercanvi amb un 

institut d’una comarca veïna, com ara l’IES Les Foies de Benigànim, la Vall d’Albaida, 

centrant-nos, en aquest cas, en la part de l’activitat que correspon a la ideada per 

l’institut de Sueca. 

En aquest sentit, trobem interessant encoratjar els alumnes des de l’inici del curs amb 

una trobada entre els dos centres esmentats, per això, hem dissenyat una seqüència 

didàctica per a treballar les rondalles i les llegendes que té com a objectiu final la ruta 

literària, en la qual els alumnes hauran de demostrar els coneixements i destreses que 

s’han adquirit durant tot el procés, que es durà a terme cada divendres a partir del segon 

trimestre (suposem que una de les tres sessions setmanals de la nostra matèria és aquest 

dia). Amb tot, la SD té en compte les activitats que es realitzaran tant abans de l’eixida -

recerca, preparació i planificació dels textos literaris que hem escollit i del fullet de la 

ruta-, com durant l’eixida -gimcana, activitats d’orientació, dramatització o de lectura en 

veu alta-, així com també després de l’activitat -creació d’un espai en línia en què 

s’intercanviaran experiències, fotografies i textos-. 

 

El mètode que hem escollit se centra en la investigació per part de l’alumnat, de 

rondalles i llegendes de l’entorn on viuen i en la selecció d’uns textos concrets per a 

treballar-los a l’aula. Hem considerat interessant, també, treballar l’oralitat -

característica intrínseca del gènere rondallístic i de la transmissió de les llegendes-, de 

manera que els alumnes, quan els companys de Benigànim ens visiten, seran els 

encarregats d’exercir de guies literaris, per la qual cosa explicaran les activitats i 

contextualitzaran els convidats en tot moment, sempre sota el guiatge i la mediació del 

professorat. 
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El text seleccionat i que configura el nexe d’unió entre Sueca i Cullera és la llegenda 

d’Els assotalloques, publicada per l’editorial Bromera a càrrec de Josep Franco en una 

col·lecció que recull tot tipus de textos relacionats amb les arrels de la cultura 

valenciana. Tot i això, deixem oberta la possibilitat als alumnes que busquen altres 

narracions o cançons que puguen servir perquè els veïns de la Vall d’Albaida coneguen 

més a fons la comarca i, per això, hem seleccionat altres textos que enriqueixen la visita, 

com ara fragments d’Els pobles valencians parlen els uns dels altres, de Manuel 

Sanchis Guarner, que aporta el component lingüístic a l’activitat. 

 

A més, destaquem la interdisciplinarietat de l’eixida literària, que s’ha de realitzar 

juntament amb l’àrea de Ciències Socials, ja que el component històric és fonamental en 

Els assotalloques i la ruta està formada per monuments d’importància històrica notable, 

com és el cas del Castell de Cullera. Un dels nostres objectius és que els alumnes 

coneguen i valoren el seu patrimoni més proper, com és el seu poble, perquè únicament 

així sabran valorar tota la resta, tot allò que configura la seua essència com a individus 

que formen part d’una col·lectiu cultural. 

 

2. OBJECTIUS 

1. Conéixer la funció i les característiques de les narracions de tradició oral com 

ara les rondalles i les llegendes. 

2. Buscar i descobrir rondalles o llegendes de l’entorn on viuen per conéixer els 

llocs literaris que els envolta.  

3. Fomentar la lectura, l’oralitat i l’escriptura. 

4. Aplicar els coneixements treballats al llarg del curs per a la realització d’una ruta 

literària. 

5. Fomentar la interdisciplinarietat entre matèries. 

6. Conéixer i valorar el patrimoni històric i cultural que els envolta. 

7. Valorar el patrimoni oral i popular valencià. 

8. Conéixer i utilitzar tècniques d’expressió oral i escrites. 

9. Valorar, conéixer i utilitzar el lèxic i la fraseologia treballats. 
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3. CONTINGUTS I COMPETÈNCIES 

Pel que fa als continguts de l’assignatura Valencià: llengua i literatura que estableix  el 

decret  112/2007 i que tractarem en aquesta ruta podem destacar, sobretot del bloc 4, les 

següents: 

 

 Desenvolupament de l’autonomia lectora i valoració de la literatura com a font 

de plaer i de coneixement del món i del patrimoni cultural valencià. 

 Lectura comentada de rondalles, tot reconeixent la funció i les característiques 

de les narracions orals. 

 Lectura comentada de relats breus, coma ara mites i llegendes, reconeixent els 

elements del relat literari i la seua funcionalitat. 

 Foment de la lectura, en aquest cas mitjançat la confecció d’una ruta literària, 

formar amb sentit crític les preferències personals en la selecció de llibres o 

textos, i gust per compartir sentiments i emocions suscitats per l’experiència.  

 

També cal destacar el treball de les quatre habilitats lingüístiques (parlar, escoltar, llegir 

i escriure) del bloc 1 i l’ús de diferents tècniques de treball i de recerca d’informació del 

bloc 5. 

 

Respecte a les competències bàsiques, les característiques d’aquesta proposta permeten 

tractar de manera transversal les competències bàsiques que estableix el currículum de 

manera que s’incidirà especialment en les següents: 

 

1.   Competència comunicativa, lingüística i audiovisual [CCLA] 

 

Aquesta competència suposa saber comunicar-se oralment i expressar-se per 

escrit amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb 

gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus 

de text i amb adequació a les diferents funcions. També implica el coneixement 

de la diversitat cultural i lingüística. D’aquesta manera, les activitats 

programades requereixen de l’alumnat un domini previ tant de la comprensió 

oral i lectora, com de l’expressió oral i escrita. De fet, aquesta competència 

resulta un objectiu fonamental al llarg de la SD. 
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2.   Competència artística i cultural [CAC] 

 

Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents 

manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i 

gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. 

 

3.   Competència del tractament de la informació i competència digital [CTIiD] 

 

Consisteix a gestionar la informació des de l’accés a la seua transmissió, tot 

usant distints suports, incloent l’ús de les TIC com element essencial per 

informar-se, aprendre i comunicar-se. A més a més, implica una actitud crítica i 

reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calga, i 

respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la 

informació i les seues fonts en els distints suports. 

 

4.   Competència d’aprendre a aprendre [CAA] 

 

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements 

des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el 

pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig 

eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per 

transformar la informació en coneixement propi. 

 

5.   Competència d’autonomia i iniciativa personal [CAIP] 

 

Les característiques d’aquesta SD estimulen l’autonomia i la iniciativa personal 

ja que els alumnes participen en el procés d’elaboració i transmissió de la 

informació. Així, aquesta competència suposa l’adquisició de la consciència i 

aplicació d’un conjunt de valor i actituds personals interelacionades. 

 

6.   Competència social i ciutadana [CSC] 
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Comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els 

conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i 

exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la 

pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable 

davant el compliment dels drets i obligacions cívics. 

 

4. METODOLOGIA DOCENT 

La present ruta realitzada per alumnes de primer d’ESO de l’IES Joan Fuster de Sueca 

preveu un intercanvi amb un altre institut d’una comarca pròxima com és la Vall 

d’Albaida. D’aquesta manera, quan els alumnes de l’IES Les Foies de Benigànim 

visiten l’institut de Sueca seran els alumnes d’aquest últim els qui faran de guies als 

seus companys. Igualment, els companys de l’IES Les Foies hauran treballat la llegenda 

d’Els assotalloques i el llibre d’Els pobles valencians parlen els uns dels altres, de 

manera que durant la ruta es durà a terme una representació teatral d’un fragment 

representatiu, tal com explicarem més endavant. 

 

Per tal de dur a terme aquesta proposta ens basarem en una perspectiva constructivista 

de l’ensenyament. Així, es pretén situar l’alumne en el centre del procés d’ensenyament 

i aprenentatge. Els alumnes adquiriran un rol actiu perquè seran ells els encarregats –

amb la coordinació del professor– de la cerca i elaboració de materials amb els quals es 

treballarà a classe i, en darrera instància, es planificarà la ruta literària. Igualment, 

realitzaran un tríptic en el qual es recopilarà tota la informació necessària per dur a 

terme la ruta i que serà entregat a la resta de companys. En el document 3 dels Annexos, 

podem observar un model de tríptic de la ruta. 

 

En aquest sentit, cal destacar que el treball individual dels alumnes es complementarà 

amb les dinàmiques de grup. Mitjançant aquesta estratègia es vol afavorir la motivació 

dels alumnes, l’educació entre iguals i, per tant, el seu rendiment. El professor, per la 

seua part, haurà d’evitar la realització de classes magistrals i jugar el paper de mediador. 

La seua principal missió serà fomentar la creativitat i l’esperit crític dels alumnes. 

L’objectiu principal d’aquesta metodologia, segons la qual els coneixements són inferits 

pels alumnes a mesura que els van creant i elaborant, és afavorir l’aprenentatge 

significatiu en tant que són els propis alumnes qui han de planificar la ruta literària. 
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II. ASPECTES CONCRETS: LLOCS LITERARIS I PARTICIPANTS 

Els llocs literaris que es visitaran es conceben com a referents simbòlics del seu entorn 

més proper i del seu territori en general. Partint de l'eix literari principal de la ruta (Els 

assotalloques), s'han seleccionat diversos indrets possibles per a la ruta relacionats amb 

els llocs en què passen les accions o a què es fan referència, així com amb espais 

vinculats a algun personatge o a alguna festa que hi apareix. D'altra banda, també s'hi 

inclou algun lloc que, tot i no estar vinculat a les rondalles, és idoni per fer alguna 

activitat durant la ruta. Visitarem la Muntanyeta dels Sants (on se situa l’Ermita dels 

Benissants de la Pedra), la Parròquia de Sant Pere i el Centre Municipal Bernat i 

Baldoví i algun bar o restaurant típic de la zona, així com el riu Xúquer, la Torre de la 

Reina Mora, el Castell de Cullera i el Museu de la Cova de Dragut.  

Finalment, quant als participants, es tractarà d'una classe de 1r d'ESO de l'IES Joan 

Fuster, la qual farà de guia dels companys de 1r d'ESO de l'IES Les Foies de 

Benigànim. Tots plegats aniran acompanyats i supervisats pel seus respectius 

professors, i només hi haurà com a mediador el guia del museu de la Cova de Dragut. 

 

III. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS 

A continuació, oferim la seqüència prevista d’activitats, que durem a terme en la sessió 

de divendres a partir del segon trimestre del curs, seguint la programació de continguts 

de la nostra programació d’aula. Així mateix, les activitats, els materials i els llocs 

literaris que hem proposat són només un resultat possible provinent de les activitats a 

l’aula anteriors a la ruta literària. La realitat dels nostres alumnes motivarà uns resultats 

o uns altres, ja que la nostra metodologia insta als alumnes a elaborar ells mateixos les 

activitats i la selecció dels textos. 

 

ACTIVITAT ORGANITZACIÓ RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 

AP 1: Presentació de la 

llegenda d’Els 

assotalloques 

 

Grup classe 

 

Llibre, canó 

15 min 1, 3, 6, 7 

AR 2: Club de lectura 

d’Els assotalloques. 

 

Grup classe 

 

Llibre, canó 

2 

sessions 

1, 3, 6, 7, 8 
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Revisió de les 

característiques de la 

llegenda 

AR 3: Tria de llocs per a la 

ruta literària vinculats amb 

espais o altres elements de 

la narració. Disseny de 

l’itinerari mitjançant l’eina 

TIC Google maps 

Grups de 3 

persones 

Llibre, canó, 

ordinadors, 

Internet, 

diccionaris, 

mapa 

2 

sessions 

2, 3, 5, 6 

AR 4: Tria de textos i 

informació per a emprar en 

les activitats durant la ruta. 

Cerca de llocs, cançons, 

dites, expressions, 

rivalitats i  altres rondalles 

o llegendes vinculades a 

Sueca i Cullera o rodalies 

Grup de 3 persones Llibre, textos, 

canó, Internet, 

ordinadors, 

diccionaris i 

mapa 

2 sessió 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9 

AR 5: Revisió de l’aspecte 

lingüístic de la llegenda. 

Els pobles valencians 

parlen els uns dels altres 

(IV), de Sanchis Guarner 

Grup classe Text i recursos 

per a escriure 

2 sessió 7, 8, 9 

AR 6: Col·loqui: activitats 

que es realitzaran durant la 

ruta. Edició d’un tríptic 

Grup classe i grups 

de 3 persones 

Recursos per a 

escriure 

tradicionals i 

digitals 

2 sessió 2, 3, 7, 8, 9 

AR 7: Repartiment de 

tasques per a la ruta, 

preparació de materials i 

assaig de les activitats a 

l’aula 

Grups classe i 

grups de 3 

persones 

Ordinador, 

llibre i 

recursos 

digitals 

2 sessió 4, 5, 8 

AA 8: Ruta literària: 

«Llegendes de la Ribera: 

Els assotalloques» 

Grup classe i 

companys de l’IES 

Les Foies 

Llibre, tríptic, 

recursos 

propis de 

l’exposició 

oral i recursos 

per a escriure 

 

1 dia 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

AA 9: Col·loqui al voltant Grup classe i Recursos per a 2 sessió 1,7, 8 
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de l’eixida: anècdotes, 

encerts i propostes de 

millora. Edició del blog de 

l’aula (crònica i ressenyes) 

individual escriure 

tradicionals i 

digitals, 

Ordinadors, 

Internet 

 

1. ACTIVITATS PRÈVIES A LA RUTA 

Les activitats abans de la ruta són molt importants perquè es prepara i selecciona 

l’itinerari i tot allò que es farà en aquest. A més, també serveixen per a introduir a la 

lectura i per a crear una sèrie d'expectatives que motiven la classe i, per tant, abans de 

començar cal informar als alumnes de què es farà. Heus ací les activitats que es duran a 

terme i que començaran des del segon trimestre: 

 El professor presentarà el llibre que es llegirà i explicarà que es farà una ruta 

literària. 

 Club de lectura a l’aula de l’obra Els assotalloques. Per la brevetat de l’escrit és 

difícil seleccionar les sessions en diferents parts de l’obra. Aleshores, després de 

la lectura es farà un comentari bastant profund a l’aula sobre aspectes de l’obra, 

però abans el professor haurà de suggerir-los elements sobre els quals 

reflexionar durant la lectura per parlar-ho després a classe: els llocs en què se 

situen les accions, l’època, els personatges, les rivalitats entre pobles (tema), les 

expressions o paraules que els criden l’atenció o que no coneixen, qui pot contar 

la història, si veuen alguna ideologia o manera de pensar darrere dels fets o dels 

personatges, allò que els desperta la narració (curiositat, sorpresa, etc.), 

mencions a altres textos, si veuen alguna similitud o relació amb cançons, 

pel·lícules, sèries, programes de televisió, etc. Se’ls ha de subratllar que la 

finalitat no és només detectar aquests elements, sinó gaudir de la lectura i 

comprendre-la i que també podran assenyalar en el comentari altres aspectes que 

consideren oportuns. També poden buscar informació si ho creuen convenient. 

El comentari es farà amb el grup classe i hi hauran d’intervenir tots almenys una 

vegada si és possible. 

 Tria de llocs per a la ruta literària vinculats amb espais o altres elements de la 

narració, i disseny de l’itinerari. El professor haurà d’estar informat sobre 
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diferents llocs i haurà d’haver treballat el llibre abans per assessorar els alumnes 

i ajudar-los a escollir i dissenyar una ruta viable. A més, per preveure situacions 

en què els alumnes no aconsegueixen elaborar del tot la ruta, el professor haurà 

de tindre’n alguna feta per si de cas. Caldrà utilitzar l’aula d’informàtica o 

diferents ordinadors a classe, així com també el treball autònom dels alumnes a 

casa. Ho duran a terme en grups de 3 persones. 

 Cerca de textos i informació per a emprar en les activitats durant la ruta. Hauran 

de cercar informació sobre els llocs i també cançons, dites, expressions, 

rivalitats i  altres rondalles o llegendes vinculades a Sueca, Cullera o rodalies. 

En aquesta part, a banda de  buscar en referències bibliogràfiques (llibres i 

Internet), els alumnes investigar al seu poble preguntant a la família, als veïns, 

etc. El professor els haurà de suggerir i proporcionar textos en cas que no en 

troben o que no siguen adequats. Caldrà utilitzar l’aula d’informàtica o diferents 

ordinadors a classe, així com també el treball autònom dels alumnes a casa. Ho 

duran a terme en grups de 3 persones. 

 Decidir què es fa amb el que s’ha trobat: dramatització, recital, lectura de textos 

aliens o de creació pròpia a partir dels models, cantar, una gimcana, un tríptic, 

explicació d’alguna informació o anècdota vinculada a l’espai i l’obra principal, 

etc.  

 Repartiment de tasques per a la ruta, preparació de materials i assaig de les 

activitats a l’aula. Tots hi participaran en el procés d’elaboració de materials, 

però s’haurà de designar també algunes persones perquè facen fotos, vídeos, 

apunten observacions, etc., durant la ruta, ja que tots no podran realitzar les 

activitats de guies durant aquesta. 

2. ACTIVITATS DE LA RUTA 

 

2.1. SUECA 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn92nFOZMWqs.kss63jH1Vf3A 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn92nFOZMWqs.kss63jH1Vf3A
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9 h: Eixida des de l’IES Joan Fuster, on els companys de l’IES Les Foies, de 

Benigànim, ens recolliran amb el bus per anar a la Muntanyeta dels Sants. 

 

La primera parada de la ruta és la Muntanyeta dels Sants. Així, en primer lloc, els 

alumnes suecans hauran d’explicar amb les seues paraules la informació del tríptic sobre 

la Muntanyeta dels Sants, l’Ermita dels Benissants i la festivitat dels Benissants de la 

Pedra. 

 

«La Muntanyeta dels Benissants o dels Sants, antigament coneguda també com 

Cabeço de Na Molins, es troba a la marjal de l’Albufera, al centre de l’extens pla 

ocupat per l’arrossar. Està situada a la partida de Ràfol, a uns quatre quilòmetres 

al nord de Sueca, a la Ribera Baixa, el municipi valencià amb major superfície 

ocupada pel conreu de l’arròs. La seua preeminència sobre l’entorn, el caràcter 
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de referent geogràfic per una extensa àrea i el servir d’assentament de l’ermita 

dels Benissants de la Pedra justifica que es tracte d’un lloc molt conegut i alhora 

estimat per aquestes contrades. 

 

La conquesta cristiana suposà la construcció d’una ermita al seu cim, sota 

l’advocació dels sants Abdó i Senén, els Sants o Benissants de la Pedra. Aquests 

sants foren dos perses que van ser  fets presoners pels romans i conduïts a Roma. 

Acusats de donar sepultura als cossos dels cristians executats, i no havent volgut 

abjurar llur fe cristiana, haurien estat morts el 250, durant la persecució de 

l’emperador Deci. A molts indrets de les terres de llengua catalana aquests sants 

esdevingueren patrons de les confraries d’hortolans, fet que els ha convertit en 

tema de retaules de capelles gremials. 

 

Així doncs, posteriorment, al cim de la muntanyeta es va construir l’actual 

ermita que fou beneïda el 30 de juliol de 1613, festivitat dels sants patrons. El 15 

de maig de 1820 es col·locaren a l’ermita relíquies dels sants de la pedra, 

considerats copatrons de Sueca, junt amb la Mare de Deu de Sales, des del 12 

d’agost de 1902. 

 

Tot plegat, la referencialitat del lloc, com a d’altres llocs semblants, es justifica 

pel caràcter d’aquests sants com a protectors front a la pedra i per la ubicació en 

un punt elevat, més proper al cel, com també succeeix amb els santuaris dedicats 

a santa Bàrbera. De fet, al llarg dels segles, aquest caràcter de referent religiós 

s’ha mantingut i constitueix actualment una de les principals característiques del 

lloc. Cada any es celebra la romeria el 29 o el 30 de juliol des de l’església del 

Carme fins a la Muntanyeta dels Sants (carretera Sueca - les Palmeres), amb la 

benedicció dels arrossars (un acte habitual a la cultura religiosa tradicional en 

llocs com aquest des d’on es divisa les terres de conreu d’un territori ). A més, se 

celebra una missa de campanya a la muntanyeta després d’arribar-hi. Una 

vegada ha finalitzat la missa, es traslladen les figures dels benissants en una 

romeria de tornada cap a Sueca, on es fa tot seguit una processó per diversos 

carrers del poble. En acabar, es dipositen a l’església de Sant Pere. Finalment, es 
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du a terme la demanada de bous a la plaça de l’Ajuntament. En definitiva, és la 

festivitat a que es fa referència al llibre d’Els assotalloques.» 

Una vegada s’ha contextualitzat l’espai, es farà una lectura dramatitzada d’un relat de 

creació pròpia a partir d’una rondalla model (l’exemple s’ha elaborat a partir de La 

raboseta, el rabosot i les festes de sant Blai, Les rondalles de la Ribera, pàgs. 7-9):  

 

LES RABOSES DE LES FESTES DELS BENISSANTS 

 

«Això era i no era, un parell de raboses que estaven molt famolenques i que vivien prop 

de la Muntanyeta dels Sants. Sabien que per aquells dies se celebrava la festivitat dels 

Benissants i que la gent pujava en processó a la Muntanyeta una vegada sentien les 

campanes de l’ermita que allí hi havia. Com que tenien molta fam i volien distraure els 

humans per furtar-los el menjar, decidiren tocar la campana perquè el ritual començara 

com de costum. Encara que estranyada perquè encara era massa prompte, la majoria de 

la gent del poble es va posar en marxa una vegada sentiren el senyal. En veure aquella 

resposta, els dos animalots baixaren al poble per una senda secreta i es feren amb tot el 

menjar que pogueren aprofitant que la gent havia eixit de casa. Amb el botí, les dos 

bestioletes es van ajocar baix d’un arbre per menjar i després, amb la panxa plena, es 

van adormir. Quan els suecans tornaren a les cases després de les romeries, van veure la 

desfeta que havien patit:  

 

 Redéu, m’han furtat una gallina! 

 I a mi un conill! 

 I a mi un porc! 

 

Sense pensar-s’ho massa, ja s’oloraven els autors d’aquell robatori. Van reunir tots els 

homes i dones possibles i, armats amb pals i graneres, eixiren a buscar les raboses. Se 

les trobaren allà ben felices; vés a saber què somiaven. Aleshores, tots a una, els van 

pegar unes bones granerades que les feren fugir a la velocitat de la llum. 

 

Per tot això i més, les raboses temen més les graneres que les escopetes i ho corrobora la 

següent dita:  
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“Si una rabosa vols espantar, 

una bona granera t’has de comprar”» 

 

10.30 h: Ens traslladem amb l’autobús al nucli antic de Sueca per a visitar 

l’església parroquial de Sant Pere Apòstol. 

 

Una vegada arribem al centre de Sueca farem una parada per visitar l’església de Sant 

Pere. Abans d’entrar a visitar l’església dos alumnes de l’institut de Sueca explicaran als 

companys algunes de les principals característiques d’aquest monument: 

 

«L'Església Parroquial de Sant Pere Apòstol de Sueca es troba situada a la Plaça 

de Sant Pere i està catalogada com a Bé d'Interés Cultural. Aquesta església pot 

considerar-se d'origen romànic, encara que al llarg del temps ha sofert grans 

remodelacions i ampliacions. L'estructura de l'església té tres naus, dividides en 

quatre trams, amb creuer que destaca en planta (i que té una gran cúpula). La 

Capella de la Comunió és al centre de l'absis, la qual també posseeix una cúpula 

semblant a la del creuer. L'interior està decorat amb marbres de diferents colors. 

També té una torre campanar que alguns autors consideren obra dels voltants de 

1700. Té cinc cossos, sent el tercer el de campanes i els dos últims de menor 

grandària a manera de rematada. Està fabricat en maó i pedres. A principis del 

segle XX la façana va ser coberta, i té dues torres. La part central de la façana té 

dos cossos, en l'inferior es troba la porta d'accés a través d'un arc de mig punt, 

emmarcada per dues columnes. En el cos superior hi ha una gran òcul cegat en 

què se situa la imatge del sant titular (Sant Pere). La coberta de les torres laterals 

està rematada amb teula blava igual que la cúpula.» 

A continuació, un altre company recordarà un fragment de la llegenda on apareix 

implicat el rector d’aquesta església, quan l’alcalde de Sueca va decidir recórrer a 

l’endevina de Llaurí per conéixer si el seu poble adquiria la condició de ciutat abans que 

Cullera: 

«Per fi, quan ja estava fart d’esperar, de pedre pes i de vore que, a Madrid, no es 

llevaven la pasta dels dits, l’alcalde de Sueca va decidir tirar al dret. El dia dels 

Benissants de la Pedra, després de la processó, va tornar a convocar els regidors, 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sueca
http://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_d%27inter%C3%A8s_cultural
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A0nic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Absis
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_mig_punt
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en gran secret, i els va dir que no podia viure amb aquella incertesa. Per això, 

com no arribaven notícies de la cort, tenia la intenció de consultar amb una 

bruixa o endevina de Llaurí, que tenia molt bona mà per endevinar coses, 

sobretot quan es tractava de papers, documents, testaments, herències i peticions 

al govern. 

 

La proposta del primer edil va ser acollida amb mostres d’incredulitat per part 

d’alguns regidors del partit de l’alcalde i amb sarcasmes i burles per part de 

l’oposició; però com els suecans tenien un sentit de l’humor molt peculiar, quan 

procediren a la votació secreta, els vots favorables guanyaren i, l’endemà 

mateix, una comissió cívica formada per l’alcalde de Sueca, el senyor rector de 

la parròquia de Sant Pere, l’escrivà de l’ajuntament i dos regidors de confiança, 

anaren a visitar la velleta que tenia fama de bruixa, fetillera i endevinadora.» 

(p.52-53) 

 

En acabar la lectura, entrarem a visitar l’església i en eixir esmorzarem pels voltants. 

 

11.45 h: Continuem la ruta cap al Centre Municipal Bernat i Baldoví. 

 

Després d’haver esmorzat ens dirigirem al carrer Sant Josep 32 on es troba el Centre 

Municipal Bernat i Baldoví. Aquest centre forma part del Circuit Teatral del País 

Valencià i està gestionat per l’Ajuntament de Sueca. En aquest espai es desenvolupen 

diverses activitats culturals, com ara, teatre, concerts, cine, congressos, música i dansa. 

 

Per poder disposar d’aquest espai ens hem posat en contacte amb l’encarregat de la 

gestió del centre, qui ens ha confirmat la possibilitat d’utilitzar aquestes instal·lacions. 

L’activitat que els alumnes de Benigànim duran a terme en aquest centre serà una 

representació teatral d’un breu fragment d’Els assotalloques. Aquest fragment haurà 

estat prèviament escollit i adaptat per a la seua dramatització  pels alumnes abans de la 

ruta, ja que els companys de l’IES Les Foies també hauran treballat aquesta llegenda.  

 

El fragment escollit comprén des de la pàgina 46 fins al final de l’obra, pàgina 59. Es 

tracta de la part en què s’inicia una cursa burocràtica per veure quin dels dos pobles, 
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Sueca o Cullera, assoleix primer la categoria de ciutat. Així mateix, en aquest fragment 

també apareix l’origen del malnom pel qual són coneguts els suecans i que dóna títol a 

la llegenda, Els assotalloques. 

 

Hi participaran 12 alumnes, dels quals un serà el narrador que posarà en context el 

fragment en qüestió, i la resta en representació dels personatges: 

 

 Alcalde de Sueca 

 Escrivà de Sueca 

 2 regidors de l’ajuntament de Sueca 

 Rector de la parròquia de Sant Pere 

 Secretari de l’ajuntament de Sueca 

 Bruixa de Llaurí 

 Escrivà poeta de Cullera 

 Alcalde de Cullera 

 2 regidors de l’ajuntament de Cullera 

 

13.30 h: Ens dirigim al bar Els Porxets on podem dinar de menú per 6 euros. 

 

2.2. CULLERA 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn92nFOZMWqs.koDZqfg_JeXo 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn92nFOZMWqs.koDZqfg_JeXo
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16 h: Eixim del restaurant cap a Cullera. L’autobús ens deixarà a prop del riu 

Xúquer, des d’on ens dirigirem cap a la Torre de la Reina Mora. 

Aprofitem que l’autobús ens ha deixat a prop del riu Xúquer per recordar un dels 

fragments d’Els assotalloques, que ens explica la importància del riu des dels orígens 

del poble de Cullera, motor de l’agricultura de la zona. 

«Els líders dels musulmans aconsellaven la humilitat i el perdó als fidels, però 

els animaven a expandir la veritat per la força de les armes i a participar en la 

guerra santa contra els enemics del Profeta. Quan els primers creients, després 

d’una llarga travessia pels deserts més inhòspits i d’un curt viatge per mar, 

arribaren a les riberes del Xúquer, al·lucinaren amb la quantitat d’aigua que 

podrien tindre al seu abast si hi construïen una presa i, després, canalitzaven 

adequadament les reserves acumulades. I com que la població autòctona no va 

oferir resistència, els moros decidiren instal·lar-se a una distància prudencial 

dels seus veïns i, a poc a poc, anaren infiltrant-se en els dos pobles.» (p. 22-23) 

Per tot això, el riu ha estat sempre motiu de disputa entre cullerencs i suecans, tal com 

ho podem comprovar en aquest fragment: 

«En el fons, era una filosofia existencial (islamisme) que no es diferenciava gran 

cosa de l’autòctona, que caracteritzava els cullerencs i els suecans. Perquè va ser 

fer-se creients i començar a guerrejar entre ells amb qualsevol excusa: sobretot 

per l’aigua, però també per una fita, per un ramat de cabres o per una mala 

mirada.» (p. 24-25) 

«Els cristians, que veien com les terres fèrtils i ben regades del sud s’havien 

convertit en un camp de batalla on s’enfrontaven mil faccions de moros, 

decidiren emprendre una campanya d’expansió, conquesta i repoblació que, en 

poc de temps, i sense vessar més sang de la necessària, va portar les tropes 

cristianes als peus del castell de Cullera.» (p. 26-27) 

Seguidament, emprenem el camí cap a la Torre de la Reina Mora, tot passant pel Mercat 

i el Barri del Pou. 
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16.30 h: Es visitarà la Torre de la Reina Mora, que està en la primera revolta, més 

enllà del Mercat. En acabar, es continuarà amb la pujada al castell, per la Senda 

del Viacrucis. 

Una vegada arribem a la Torre de la Reina Mora i després de recórrer el tram del nucli 

antic de Cullera, quatre alumnes de l’IES Joan Fuster s’encarregaran d’explicar la 

informació del tríptic, a la seua manera: 

«El Barri del Pou. Es troba separat del barri de la Vila per jardins del Mercat. 

Els seus carrers són estrets i encara conserva cases típiques adornades amb 

balcons amb flors i retaules de ceràmica valenciana dedicats a sants. 

Antigament, va configurar l’assentament àrab de Qulayra, de fet, així ho 

demostren les restes de muralla islàmica que s’han trobat al carrer de la Mar. 

Des d’ací, arribem a la Torre de la Reina Mora per mitjà del camí del Calvari, 

que es construí al segle XIX.  

Torre de la Reina Mora. Torre d’època islàmica (s. XII) ubicada al camí del 

Calvari, per on accedim al castell. Va actuar com a porta d’ingrés al recinte 

fortificat d’Albacara. L’any 1631 es va construir sobre les seues ruïnes l’ermita 

de Santa Anna. Més endavant, es va reconstruir la torre primigènia, tot 

conservant els usos anteriors. Podem visualitzar un audiovisual expositiu al 

respecte.» 

 

17 h: Visita al Castell de Cullera. Allí explicarem les característiques principals del 

castell i realitzarem una activitat per a treballar les expressions recollides a Els 

pobles valencians parlen els uns dels altres. 

Entre dos alumnes s’expliquen les característiques del castell i el seu ús des que fou 

construït, tot partint del tríptic: 

«El Castell de Cullera (BIC). Al cim de la muntanya de Cullera o de les 

Raboses, trobem el Castell, construït en època califal (s. X), que domina tant 

l’antiga vila com el litoral coster i la desembocadura del Xúquer. El 1239, amb 

la conquesta de Jaume I, passa a mans cristianes i, més endavant, a l’Orde de 

l’Hospital. Ha estat clau en la defensa de la costa, sobretot al s. XVI, època de 
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bandolers i pirates berbers. Al segle XIX es van construir murs i espitlleres tant 

a la part occidental com a la Torre Major, així com també, el santuari de la Mare 

de Déu. Està format per la fortalesa, dos recintes fortificats i cinc torres, així 

com l’alt del Fort.» 

La llegenda d’Els assotalloques ens explica que les masmorres del castell de Cullera 

foren utilitzades pel pirata Dragut per a empresonar alguns dels homes i de les dones 

més importants de la vila en companyia de les seues famílies quan va prendre Cullera: 

«Per tal d’assegurar-se la tranquil·litat i d’evitar sorpreses desagradables, Dragut 

va prendre com a ostatges els homes més significants de Cullera i les seues 

famílies, els va cobrir de cadenes i els va tancar a les masmorres del castell. 

Després, quan ja sabia que estava segur i protegit, va deixar guàrdies repartits en 

tots els llocs estratègics de la vila i es va disposar a gaudir de la primavera 

mediterrània.» 

La qüestió de l’assalt del pirata Dragut va comportar que els veïns suecans reaccionaren 

positivament a favor dels empresonats i s’aliaren per única vegada en la història: 

«Però, almenys, per aquell temps, l’orgull, la dignitat i la força de la sang no 

eren un patrimoni exclusiu dels pirates i, encara que els veïns de Sueca i de 

Cullera mai no havien conviscut pacíficament -i així han continuat fins als 

nostres dies, per conservar les tradicions-, aquells enfrontaments periòdics i les 

batalletes quotidianes, generalment sense víctimes mortals, eren una qüestió 

personal, quasi familiar, íntima… I els forasters, tant si eren infidels com si eren 

cristians, no eren ben rebuts per cap de les dues bandes, ja que ni els uns ni els 

altres acceptaven que ningú interferira en les seues rivalitats domèstiques. 

De manera que quan la notícia de l’aflicció que sofria Cullera va arribar a Sueca, 

aquell mateix dia, alguns cavallers de la vila, encapçalats pel senyor batle, 

decidiren organitzar un exèrcit de voluntaris disposats a abaixar els fums al 

pirata i, alhora, desmoralitzar els veïns. 

Quan tingueren preparades les armes i els cavalls, més una modesta tropa 

reclutada gràcies a les aportacions econòmiques dels principals contribuents de 

Sueca, els cavallers van oir devotament una missa cantada i, l’endemà, una 
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matinada particularment clara i lluminosa, avançaren decidits cap a la ciutat 

humiliada per Dragut. En arribar als voltants de Cullera, un grup de cullerencs 

indignats es va unir als cavallers suecans i, al cap de poc de temps, el castell de 

Cullera va ser testimoni mut d’una batalla terrible en el transcurs de la qual 

suecans i cullerencs, units per primera i, si les cròniques no ens enganyen, única 

vegada al llarg de la seua dilatada història, s’enfrontaren a les hosts de Turgut 

Reis. 

Un cavaller suecà que no hem pogut rescatar de l’anonimat, va ser dels primers a 

arribar a les portes de la fortalesa, disposat a véncer o morir. Però els qui el 

seguien,en vore que ells n’eren tan pocs i els enemics tan nombrosos, 

reconsideraren la seua decisió, es van reconéixer com uns covards i, obligats a 

triar entre l’honor i la supervivència, abandonaren el seu valent capità.» (p. 41-

43) 

Per tant, hem vist que, a pesar que els suecans i cullerencs han estat rivals, s’han aliat 

per combatre l’enemic quan ho han necessitat. La rivalitat és per als pobles valencians 

un fet natural, tal com podem comprovar al recull d’expressions, fraseologia, cançons i 

dites que Manuel Sanchis Guarner va recollir en els volums d’Els pobles valencians 

parlen els uns dels altres. 

Com que ens trobem a les restes de l’antic castell de Cullera, volem proposar una 

activitat per a treballar les expressions relacionades amb els pobles de Cullera i Sueca. 

Els alumnes dels dos instituts realitzaran la prova formant equips mixtos, de sis colors 

diferents (roig, blau, groc, taronja, verd i negre) i hauran de trobar les pistes del mateix 

color amagades pel castell i el jardí del voltant per a dipositar-les en una bústia que 

tindran els monitors. Les pistes contenen expressions que malparlen de suecans i 

cullerencs i, per extensió, dels riberencs, ja treballades a l’aula, i, a més, hauran 

d’aprendre-les de memòria (cada membre de l’equip, una) i, qui abans finalitze, les 

haurà de recitar davant la resta de companys, explicar què signifiquen i quines 

particularitats lingüístiques tenen. Les expressions treballades són les següents: 

1. «Els de Sueca són assotalloques» 

 Caldrà explicar el motiu de l’expressió, derivada de la llegenda treballada a 

l’aula amb anterioritat. 
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2. «Gent de Ribera, gent falaguera» 

 Tòpic. Per a treballar el caràcter dels riberencs: obert i generós. 

3. «A la Ribera me’n vaig 

          a menjar-me quatre qüernes 

          en una ceba, dos alls 

          i un grapat de faves tendres» 

 Recollit a Cullera. La qüerna és un tipus de pa antic. Els riberencs es burlen de 

la sòbria alimentació dels anomenats blavets, els segadors d’arròs procedents de 

la Marina. 

4. «Si d’espai es considera, 

no hi ha altre poble en Europa 

en què es puga menjar sopa 

més fàcilment que en Cullera» 

 El valencià dialectal no conserva la preposició amb, que es confon amb en, per 

tant, és bon moment per a explicar les diferències entre a, en i amb i el joc de 

paraules que hi trobem. 

      5. «Mar sense peix 

i muntanya sense llenya, 

és Cullera» 

 Conten que ho digué Sant Vicent Ferrer, perquè els cullerots no volgueren 

ferrar-li l’ase. També existeix la versió en castellà i referida a altres localitats. 

      6. «En Cullera han mort un burro 

i l’han dut a l’Hospital; 

les xiquetes de l’Asilo 

l’adoben en oli i sal» (a Cullera) 

      7. «En Cullera han mort un burro, 

en Fortaleny l’han pelat, 

en Favara l’han fet trossos 

i en Llaurí se l’han menjat» (a Sueca) 

 Dues versions distintes del mateix rodolí. També podem explicar el cas de la 

preposició en. 

      8. «En Madrid està el Palacio; 

en València, el Miquelet, 
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i en Cullera hi ha dos coses: 

Sant Antoni i el Castell» 

 Comparació de la importància dels monuments a cada ciutat. 

      9. «En Cullera, vora mar, 

més val vendre que comprar» 

 Abans de l’explotació turística de la zona de la costa, els terrenys eren 

menyspreats. Hi podem observar els canvis i el significat de viure a vora mar 

(zones més pobres). 

 

19.00 h: Visita a la Cova Museu del Pirata Dragut. 

L’última visita que realitzarem al llarg de la ruta serà a la Cova de Dragut. És important 

que els alumnes coneguen i comprenguen la importància en la nostra història de la 

pirateria al segle XVI i la localització del museu, situat en un lloc d’interés turístic (far 

de Cullera), a pocs metres de la mar Mediterrània, envoltat per les platges, els penya-

segats i cales amb extraordinàries vistes. 

L'origen del museu prové de l'esdeveniment del 25 de maig de 1550 protagonitzat pel 

famós i conegut Pirata Dragut, que va atacar per sorpresa la ciutat de Cullera a la 

matinada, va agafar desprevinguts els seus habitants i, apropiant-se d’una important 

quantitat de diners i nombrosos presoners que utilitzava com a moneda de canvi per 

incrementar així encara més el seu botí, la ciutat va quedar deserta durant unes dècades 

a causa de la invasió dels pirates. Així mateix, la cova en què se situa va ser, segons la 

llegenda, el lloc on s'efectuaren intercanvis de presoners. 

Actualment, la cova representa una interessant exposició de l'època pirata, on els 

alumnes podran observar les armes i armadures que s’utilitzaven, els vestits típics, unes 

maquetes, alguns documents històrics, instruments de navegació  i banderes 

representatives dels corsaris. També es pot trobar una habitació dedicada als instruments 

de tortura que utilitzaven a l’època amb els esclaus. Amb la visita al museu han de 

poder reconèixer, doncs, la importància de les conquestes pirates i comprendre com els 

nostres avantpassats van viure aquella època. Per aconseguir-ho farem un recorregut 

acompanyants pels guies del museu on veurem l’exposició de tot els elements que el 

composen, anirem explicant progressivament cada secció o exposició i durant aquest 

recorregut, el alumnat podrà fer preguntes que puguen ser d'interés general. 
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La cova-museu del pirata Dragut, situada a la plaça Doctor Fleming s/n, al far de 

Cullera, està disponible al públic en aquests horaris: 

  Durant l’hivern: Des del 01/10/2014 fins al 31/05/2014 de 11:00 a 14:30 i de 

16:00 a 21:00 

 Durant estiu: Des del 01/06/2014 fins al 30/09/2014 de 9:00 a 23:00 

Els preu de l’entrada al museu són diversos: per al xiquets menors de 4 anys és gratuït, 

per als xiquets entre els 4 i 14 anys són 3 euros i per als adults el preu són 5 euros. 

19.45 h: Activitat final de la ruta 

Una volta finalitzada la visita del museu, es durà a terme l'última activitat de la ruta. 

L'objectiu principal d’aquesta activitat és que pugen analitzar i recopilar tota la 

informació possible, cooperant amb els alumnes de l'altre centre, i realitzar una anàlisi i 

descripció verbal i un disseny dels elements que han estat visitant al llarg del trajecte. 

Els alumnes del centre de Sueca es posaran per parelles amb els companys de l’altre 

centre escolar, tant per treballar la cooperació amb altres alumnes nous com per 

compartir-ne amb ells la informació. Totes les parelles tindran un nombre de fotografies 

relacionades amb els llocs que acaben de visitar (la plaça del Mercat, el barri del Pou, la 

Torre de la Reina, el Castell de Cullera, el carrer del Calvari, el riu Xúquer, la Cova i 

museu de Dragut, la Parròquia San Pere, la Muntanyeta dels Sants, el Centre Bernat i 

Baldoví). 

L’alumne de Sueca intentarà explicar tota la informació que recorde a partir de 

fotografies relacionades amb els llocs visitats anteriorment i el seu company de 

Benigànim li ajudarà afegint dades importants en el cas que ho necessite. 

FOTO 1 – TORRE DE LA REINA MORA: dates de la seua construcció, llegenda de la 

reina, elements que la composen, tipus de construcció que la caracteritzen… 

FOTO 2 – RIU XÚQUER: història del enfrontament entre els dos pobles veïns, funció 

principal, d’on prové i on desemboca, localització exacta… 

FOTO 3 – COVA DE DRAGUT: història i personatges principals, la funció principal 

de la cova, època, sistemes de defensa, armes, ferraments i vestuari que s'utilitzava per 

defendre's dels pirates… 
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Després, una vegada estiguen explicades cada una de les fotografies, cada alumne del 

centre de Benigànim de les parelles, tindrà de dibuixar un croquis del recorregut de la 

ruta el més acostat possible al realitzat, assenyalant els llocs més important i algunes de 

les seues característiques. Quan el croquis estiga acabat, l'altre company de la parella 

podrà veure el disseny i ajudar a complementar-lo. D'aquesta manera, les parelles 

hauran d'escriure en aquest disseny almenys les tres o quatre característiques més 

importants de cada lloc, tal com mostrem en el següent exemple: 

TORRE: segle: XIII;  tipus de construcció: islàmica; personatge principal: la Reina 

Mora; Funcions principals que ha tingut: Defensa i control. 

Tot seguit, els alumnes s'intercanviaran els croquis amb altres les parelles. Aleshores, 

tindran uns minuts per a analitzar-lo i després cada parella podrà explicar en veu alta a 

tota la resta dels companys allò que els semble més interessant del dissenys que han 

rebut i interpretat, i afegir alguna informació si creuen que és necessari. 

Finalment, tots els alumnes es posaran d’acord i per votacions escolliran el dibuix que 

més s’aproxime a la realitat del recorregut que s’ha realitzat. Una vegada finalitzat 

aquesta votació, la ruta es donarà per acabada i els alumnes s'acomiadaran i es dirigiran 

cap a l'autobús que els durà de tornada a Sueca i a Benigànim. 

3. ACTIVITATS POSTERIORS A LA RUTA 

 

Quan es torne a classe, es dedicaran algunes sessions a elaborar una crònica de la ruta 

entre tota la classe i es publicarà en la pàgina web de l’institut o en un blog de la classe. 

Com que tots els grups no podran fer totes les activitats durant la ruta, hi haurà gent 

encarregada de fer fotos, de gravar el que es fa, d’apuntar observacions, etc., per després 

elaborar una crònica que es pujarà a Internet. D’aquesta manera, poden compartir el que 

han fet a les xarxes socials i els companys de l’IES Les Foies ho poden consultar i 

compartir. Finalment, hauran d’escriure una ressenya o un comentari individual de les 

lectures que s’han estudiat i emprat. Aquests treballs també es pujaran al blog de l’aula 

o pàgina web del centre. 
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IV. AVALUACIÓ 

 

CRITERIS I RÚBRICA D’AVALUACIÓ 

 

1. Coneix la funció i les característiques de les narracions de tradició oral com ara 

les rondalles i les llegendes. 

2. Busca i descobreix rondalles o llegendes de l’entorn on viuen per conéixer els 

llocs literaris que els envolta.  

3. Aplica els coneixements treballats al llarg del curs per a la realització d’una ruta 

literària. 

4. Coneix i valora el patrimoni històric i cultural que l’envolta. 

5. Valora el patrimoni oral i popular valencià. 

6. Coneix i utilitza tècniques d’expressió oral i escrites. 

7. Valora, coneix i utilitza el lèxic i la fraseologia treballats. 

 

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

DE 

REALITZACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS 

NIVELL 

COMPLET 

NIVELL 

SUFICIENT 

NIVELL 

INSUFICIENT 

Conéixer de la 

funció i 

característiques de 

la tradició oral 

Coneix la funció i 

les característiques 

de les narracions de 

tradició oral com ara 

les rondalles i les 

llegendes. 

 

Coneix la seua funció 

transmissora de 

valors i idees, però 

desconeix altres 

característiques més 

estructurals o 

retòriques. 

Desconeix la 

funció i 

característiques de 

la tradició oral 

Cercar i descobrir 

les rondalles 

Té interés per les 

rondalles i investiga 

i recerca pel seu 

compte. 

Té interés per les 

rondalles, però 

espera que li vinguen 

donades o explicades 

No mostra gens 

d’interés per les 

rondalles i només 

és un mer 

espectador o oient. 
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Aplicar els 

coneixements 

treballats al llarg 

del curs 

Aplica els 

coneixements i la 

pràctica prèvies a les 

noves activitats 

Demostra tindre els 

conceptes clars i allò 

bàsic del mètode, 

però li costa aplicar-

ho en noves 

pràctiques. 

No domina els 

coneixements i la 

pràctica i no pot 

aplicar-ho en 

pràctiques 

posteriors. 

Conéixer i valorar 

el patrimoni històric 

i cultural que els 

envolta. 

Coneix i valora el 

patrimoni històric i 

cultural que 

l’envolta. 

Valora el patrimoni 

històric en general, 

però no coneix el 

seus propis referents. 

No valora ni 

coneix el seu 

patrimoni històric. 

Valorar el 

patrimoni oral i 

popular valencià 

Valora el patrimoni 

oral i popular 

valencià.  

Mostra interés pel 

treball del patrimoni 

oral i popular, però 

no té en compte el 

seu valor cultural i 

identitari. 

No valora pel 

patrimoni oral i 

popular valencià 

Conéixer i utilitzar 

tècniques 

d’expressió oral i 

escrites 

Coneix i utilitza 

tècniques 

d’expressió escrita. 

Coneix i detecta les 

tècniques, però té 

problemes per posar-

los pràctica  

Desconeix les 

tècniques i, en 

conseqüència, no 

les usa. 

Valorar, conéixer i 

utilitzar el lèxic i la 

fraseologia 

treballats 

Valora, coneix i 

utilitza el lèxic i la 

fraseologia treballats 

Coneix i sap explicar 

el lèxic i fraseologia 

treballats, però no les 

utilitza. 

No valora ni 

coneix el lèxic i 

fraseologia 

treballats. 

  

V. REFLEXIÓ FINAL 

La nostra idea principal ha sigut crear una seqüència de treball per ensenyar i valorar el 

que ens  envolta a través del gènere rondallístic i conéixer a fons el nostre passat, els 

llocs literaris propis  on van ocórrer els fets i les nostres històries, de manera que 

valoren el nostre patrimoni popular. En aquesta època de globalització i estats-nació, és 
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important, doncs, que es recuperen en primera línia els propis referents i assegurar-ne la 

transmissió generació rere generació, així com tindre un vincle directe amb la realitat, 

sobretot en una cultura com la nostra que és sovint atacada i que no disposa d'un estat ni 

d'uns mitjans forts que la promocionen i la facen visible. D'aquesta manera, perquè 

l'aprenentatge siga significatiu, atractiu, engrescador i divertit, l'eixida de l'aula es fa 

necessària (perquè és més difícil en aquest cas traslladar la realitat a l'aula) amb un 

contacte directe amb l'entorn, una paper actiu dels alumnes i una experiència física amb 

la natura i amb els espais que estan relacionats amb les lectures que es treballen. 

Consegüentment, en aquesta proposta de treball els alumnes són partícips actius, 

protagonistes, i comparteixen experiències i coneixements amb altres individus de la 

seua edat. Així, aprenen i a la vegada ensenyen els altres, ja siga en la fase prèvia i 

posterior a la ruta (ajudant-se entre si) com durant la ruta, cosa que reforça el seu 

aprenentatge perquè no hi ha millor manera d'aprendre que practicant i ensenyant altres 

persones. De fet, sobretot durant la ruta, es converteixen en una mena de professors o 

guies, cosa que farà que es posen en la pell del seu professor i hi empatitzen, la qual 

cosa hauria de millorar la percepció i l'actitud de l'alumnat respecte del professorat, així 

com les relacions amb aquest. Encara més, parlant de relacions, aquestes experiències 

també reforça els vincles entre els mateixos alumnes més enllà del que s'aconsegueix 

dins de l'aula. 

D'altra banda, en un principi, la nostra idea principal era crear una ruta literària més 

físicoesportiva per desenvolupar-la amb un mitjà de transport molt utilitzat i ecològic 

com és la bicicleta. Vam estar estudiant aquesta opció, però finalment, per motius 

d’organització i control de tots els alumnes, de distribució del temps i, sobretot, per 

l'accessibilitat dels llocs principals que volem visitar, l'opció de la bicicleta ens 

dificultava el procés i resultava molt més fatigosa. El desplaçament d’un grup de 50 

alumnes de 13 anys amb bicicleta sense cap assistència com la Creu Roja o la Policia 

Local per l’interior d’un poble on hi ha contínuament circulació d’altres vehicles o per 

les vies secundàries d’un poble a un altre, es converteix en una gran dificultat en el 

control i la prevenció d’ incidents d’algun tipus. Tot això, sense comptar amb la 

dificultat del transport o lloguer de les bicicletes per tants alumnes. A més a més, el 

rendiment físic del alumnat aniria progressivament disminuint amb molta més velocitat 

que la seqüència que finalment hem proposat, cosa que afectaria significativament la 
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seua capacitat de concentració, motivació i participació. Per tant, la ruta no hauria pogut 

ser tan viable com ho és  l’actual i el nombre de llocs visitats hauria sigut menor. 

En definitiva, potser l'opció de la ruta amb bicicleta seria més adequada per a una ruta 

literària més curta, amb menys alumnes i amb millors punts de connexió entre els 

elements que es visiten, com per exemple vies per a bicicleta o sendes planes sense 

molts obstacles o pendents. 
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ANNEXOS 

 

DOCUMENT 1. Fotos 
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DOCUMENT 2. Pressupost per persona 

 

Autobús 8 € 

Dinar a Els Porxets 6 € 

Museu Cova Dragut 3 € 

TOTAL 17 € 

 

 

DOCUMENT 3. Tríptic de l’itinerari 
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DOCUMENT 4. Fragment d'Els assotalloques per a la representació teatral 
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