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1.	  JUSTIFICACIÓ 

 

A mesura que avança la societat, les necessitats educatives canvien i cada vegada 

s’aposta més per un aprenentatge basat en metodologies inductives. Per aquest motiu, hem 

decidit dissenyar una seqüència didàctica en què la participació de l’alumne siga el mitjà 

per obtindre coneixement. 

D’aquesta manera, l’activitat principal de la nostra seqüència didàctica –SD d’ara 

endavant- consisteix en una ruta literària elaborada cooperativament pels alumnes amb la 

mediació del professor, qui facilitarà l’accés a totes les font que puguen necessitar. 

Pel que fa al tema, hem escollit un episodi pertanyent al Llibre dels fets de Jaume I: la 

batalla del Puig. Considerem que aquest és un text referent de la història i la literatura 

catalana. Treballat a partir d’una adaptació, els alumnes hauran d’elaborar unes activitats 

prèvies de contextualització i apropament al text; després, una selecció dels textos que 

llegiran o recitaran durant la ruta i, en darrer lloc, faran una activitat de creació literària per 

concloure la SD. 

Considerem que, amb aquesta activitat, els alumnes podran adquirir un gran bagatge 

cultural: d’una banda, la coneixença de referents culturals de la història i la literatura 

catalanes; d’altra banda, l’aproximació a manifestacions culturals de l’època Medieval; 

també, la coneixença geogràfica d’un lloc tan emblemàtic com el Puig de Santa Maria. I tot 

açò treballat en grups, amb la resta dels quals comparteixen el fruit del seu treball. 

Amb tot, els alumnes treballaran les quatre habilitats lingüístiques (escoltar, llegir, 

parlar i escriure) però, a més a més, aprendran a relacionar-se entre ells i amb l’entorn així 

com a treballar en grup i a col·laborar. D’aquesta manera seran conscients de la 

responsabilitat que tenen amb la resta de companys. Amb açò, tenim la intenció de fer-los 

aprendre llengua i literatura però, per sobre de tot, a motivar-los i a mostrar-los una manera 

de treballar basada en l’esforç i la cooperació. 

	  

2.  CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

Al llarg d’aquest estudi, com dèiem, volem plantejar el treball de la Crònica de 

Jaume I o Llibre dels fets en forma de projecte. Per tant, per al seu desenvolupament no 

s’utilitzarà el llibre de text tradicional, i el text literari de referència serà una selecció de 

textos adequada a l’edat dels destinataris. El professorat facilitarà el material mitjançant 

fotocòpies afavorint així la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. 
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Entrant en concrecions, aquest projecte està pensat per a ser portat a terme a 

l’assignatura de Valencià: llengua i literatura pels alumnes de 3r d’ESO de l’IES Honori 

Garcia de la Vall d’Uixó, Castelló. 

El grup al qual aniria dirigida la proposta compta amb vint-i-cinc alumnes, i el 

projecte es desenvoluparia al llarg del primer mes del curs, donat que el temari del 

Currículum inclou les quatre Cròniques, i tenint com a objectiu realitzar la ruta literària un 

dia pròxim al festiu 9 d’Octubre, per la importància històrica que té aquesta data per a la 

nostra llengua, però sobretot per la rellevància que té respecte al text treballat. 

La situació de l’Institut a la província de Castelló fa que malauradament molts 

alumnes no coneguen la ciutat ni la província de València, i moltes vegades tampoc la 

història. Això no obstant, la majoria dels alumnes tenen el català com a llengua L1 i el 

percentatge de nouvinguts és baix. La lectura, en este context, dels textos seleccionats i la 

realització de la ruta literària serà sens dubte una font molt enriquidora de coneixements no 

sols literaris sinó també culturals i identitaris. 

A més, la tria ha estat determinada pel context social que viu aquest Institut públic 

d’Educació Secundària en l’actualitat. Fa quatre anys, l’edifici es va veure afectat per una 

crisi d’aluminosi als seus ciments que, lluny de ser un detonant per aconseguir un edifici 

nou i sa, les retallades han portat a la construcció d’un barracot de grans dimensions situat 

des de fa quatre anys al pati de l’IES, junt a l’altre edifici en runes. (Veure Annex 1). Com a 

conseqüència d’aquestes circumstàncies, l’Institut ha patit una pèrdua molt considerable de 

nombre d’alumnat. 

Pensem en última instància que un projecte culminat amb una ruta literària pot 

despertar entre els alumnes una il·lusió i gust pel coneixement que potser haja estat 

minvada per les circumstàncies comentades adés. 

La tria d’aquest projecte i contextualitzant-lo d’aquesta manera determinen els 

objectius que s’hauran d’aconseguir amb la seua realització i que descriurem a continuació. 

	  

3. MARC METODOLÒGIC  

 

3.1. Objectius 

 

I. OBJECTIUS GENERALS DE LA PROPOSTA 

II. Desenvolupar l’autonomia lectora i valorar la literatura com a font de plaer i de coneixement 

del món. 

III. Millorar la convivència del grup mitjançant el treball cooperatiu i col·laboratiu. 
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IV. Desenvolupar destreses en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, 

nous coneixements.  

V. Millorar l’expressió oral i escrita. 

VI. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi i de treball individual i cooperatiu.  

VII. Crear un entorn d’aprenentatge que fomente la participació i presa de decisions de l’alumnat. 

VIII. Conéixer, assumir responsablement els seus deures, i exercir els seus drets en el respecte als 

altres. Practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups. Diàleg 

com a mitjà d’enteniment en una societat plural. 

IX. Millorar la velocitat lectora, l’entonació i la vocalització a partir de diverses lectures. 

X. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en u mateix, la participació, el sentit crític, la 

iniciativa personal i la capacitat d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 

les responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat de superar les dificultats. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PROPOSTA 

1. Llegir i comprendre diferents tipologies de textos. Aprendre a connectar obres literàries amb el 
context sociohistòric en el que es desenvolupen o en el que es van escriure.   

2. Conèixer de primera mà i valorar la història, la cultura i el patrimoni històric rural i natural del 
País Valencià. 

3. Conèixer i valorar la cultura literària del País Valencià. 
4. Fomentar el gust pel saber, per la cultura i per la lectura. 

5. Fomentar la investigació, involucrar l’alumnat en el seu propi aprenentatge. 
6. Entrar en contacte amb l’entorn valencianoparlant fora del centre. 
7. Desenvolupar la capacitat creativa i crítica. 
8. Propiciar l’experimentació de les diferents formes de llenguatge artístic. 
9. Introduir l’alumnat en l’ús responsable de les xarxes socials amb finalitats educatives. Aprendre a 

combinar les tècniques tradicionals de maneig de la informació amb noves tecnologies. 

10. Desenvolipar la capacitat per privilegiar les fonts més escaients i aquelles que no són tan avalades. 
11.  Treballar la capacitat per atraure amb la informació que es presenta i fer-la interessant de cara el 

públic mitjançant l’ús de fórmules fàctiques i apel·latives. 
 

	  

3.2. Continguts generals del currículum 

	  

Al llarg de la seqüència didàctica que presentem, els continguts generals del currículum que 

es treballen són els següents: 

	  

Bloc 1: Comunicació 

1. Estructures narratives (conte, novel·la, notícia, crònica, reportatge, etc.). 

2. Estructures expositives i explicatives (exposició oral, esquemes, resums, mapes 

conceptuals, projectes, informes, documentals, convocatòries, reglaments, actes, etc.). 
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3. Intervenció activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic, 

especialment en les propostes sobre la manera d’organitzar l’activitat, en l’aportació 

d’informacions útils per al treball en comú i en l’exposició d’informes sobre les tasques 

realitzades. 

4. Actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge compartit. 

5. Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu: escolta 

atenta, exposició clara, respecte del torn de paraula; participació fent aportacions, control de 

la impulsivitat, comentaris orals i juí personal respectuosos amb les sensacions, les 

experiències, les idees, les opinions i els coneixements dels altres, i atenció a les fórmules 

de cortesia. 

6. Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, amb especial atenció a la consulta en diversos 

suports, de diccionaris, glossaris i altres fonts d’informació. 

7. Composició, en suport de paper i digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, 

especialment textos expositius i explicatius elaborats a partir de la informació obtinguda i 

organitzada per mitjà d’esquemes, mapes conceptuals i resums, així com elaboració de 

projectes i informes sobre tasques i aprenentatges. 

Bloc 4: Educació literària 

8. Desenrotllament de l’autonomia lectora i valoració de la literatura com a font de plaer i 

de coneixement d’altres temps i cultures. 

9. Lectura d’obres o fragments adequats a l’edat i relacionades amb els períodes estudiats. 

10. Foment de la lectura per mitjà del contacte amb autores i autors en visites al centre, la 

lectura de ressenyes i la participació en altres actuacions d’animació lectora (presentacions 

de llibres, sessions de llibrefòrum, etc.) per a consolidar l’hàbit lector, formar amb sentit 

crític les preferències personals e la selecció de llibres, i gust per compartir sentiments i 

emocions suscitats per l’experiència lectora. 

11. Coneixement de les característiques generals dels grans períodes de la història de la 

literatura des de l’Edat Mitjana fins al segle XVIII i aproximació a alguns autors i obres 

rellevants. 

12. La literatura medieval. Característiques generals. 

13. La prosa. Les cròniques. 

Bloc 5: Tècniques de treball 

14. Tècniques per a buscar informació en suports tradicionals (fitxes, biblioteques, etc.) i en 

nous suports (CD-ROM, DVD, Internet, etc.). 
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4. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS 

 

4.1. Planificació general del treball al voltant de la ruta: 

ACTIVITAT ORGANITZACIÓ RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

AP1. 1 Avaluació zero. Individual -Fotocòpia i bolígraf 10 minuts 5, 7 
AA1. Configuració de les 
rúbriques d’avaluació 

Grupal - Fotocòpies de la 
taula, bolígraf 

1 sessió 5, 7 

ABANS DE LA LECTURA 
AR1. Escolta activa. 
Cançó d’Al Tall: 
Romanç del cec i del rei 
Jaume. 

Individual - Cançó 
- Reproductor 
- Fotocòpia de la 
lletra 
- Bolígraf 

15 minuts 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

AR2. Eix cronològic. Individual - Fulla 
d’instruccions 
- Ordinador amb 
Internet 
- Paper i bolígraf 

2 sessions 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11 

AR3. Lectura de la 
Carta Pobla i excursió 
al castell de La Vall.  

Grup classe - Text 
- Twitter, Instagram 
- Autorització 
d’eixida 

Aprox. 2 hores 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
9, 11 

AR4. Preparació dels 
textos i configuració de 
grups de treball. 

Veure punt 4.4. -Els textos de 
l’Annex 6. 

2 sessions 1, 3, 4, 5, 8, 10 

AR5. Arbre genealògic 
de Jaume I. 

Individual. 
Complementària 

- Paper/ cartolina 
- Retoladors 
- Imatges 

Adaptable 7, 2, 4, 5, 9, 10 

DURANT LA LECTURA 
AR6. Passaparaula. Per parelles - Paper i bolígraf 15 minuts 4, 7 

AR7. Lectures. 
Presentació i 
contextualització del 
treball realitzat al voltant 
de les lectures i 
explicació dels conceptes 
que se’n deriven.  

Per grups - Exposició oral si 
s’escau amb suport 
digitial per 
visualitzar imatges. 

Entre dues i 
tres. 

3, 4, 5, 7, 10, 11 

ABANS D’EIXIR 
AP 2. Recomanacions. Individual - Fotocòpia - - 

AP3. TICs en ruta. Individual / 
parelles / trios 

- Mòbil amb 
connexió. 
- Instal·lació de: 
Twitter, Instagram, 
Socrative, Google 
Maps 

30 minuts 1, 5, 6, 8, 9, 10, 
11 

-- RUTA LITERÀRIA -- 

DESPRÉS DE LA RUTA 
6. Activitats després de la 
ruta 

(S’ha d’escollir una d’entre totes les proposades. Veure cada cas detallat al 
punt 6 del present treball). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  AP: Activitat de Presentació; AR: Activitat de Realització; AA: Activitat d’Avaluació 
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AA2. Lliurament del 
quadern de ruta. 
 

Individual - Quadern de ruta 
omplert 

 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

AA3. Autoavaluació final 
i debat. 

Individual i grupal - Fotocòpies de la 
rúbrica i bolígraf 

2 sessions 5, 7 

 

4.2. Avaluació zero 

 

AP1 Avaluació zero 

Es farà emplenar als alumnes una enquesta individual que constarà d’una sèrie de 

preguntes obertes mitjançant les quals el professorat podrà assabentar-se de quin és el nivell 

del qual l’alumnat parteix, i així tindrà l’oportunitat d’adequar la resta d’activitats segons 

les respostes obtingudes. (Annex 6). 

 

AA1. Configuració de les rúbriques d’avaluació 

A la primera sessió es configuraran les rúbriques d’avaluació mitjançant el debat i 

posterior acord del professorat amb l’alumnat. Aquesta activitat es desenvolupa 

posteriorment a l’apartat de Criteris d’avaluació. 

 

4.3. Abans de la lectura 

	  

AR1 Escolta activa. Cançó d’Al Tall: Romanç del cec i del rei Jaume 

Per entrar en matèria, l’alumnat escoltarà la cançó del grup Al Tall Romanç del cec i 

del rei Jaume que conta la història del Rei Jaume mentre haurà d’omplir uns buits i 

assenyalar els fets que els pareguen més importants per a activitats posteriors. (Annex 2). 

	  

AR2 Eix cronològic 

Amb la informació facilitada pel professorat i disposant de l’opció d’ampliar-la als 

llibres i ordinadors de la biblioteca del centre, l’alumnat haurà d’elaborar un eix cronològic 

digital  al llarg de dues sessions explicant la vida de Jaume I seguint una llista donada 

d’instruccions, que exposem a continuació.  

 

Exemple d’una fulla d’instruccions 



! )!

!

Per a la realització de l’activitat, el professorat facilitarà un eix d’exemple perquè faça de 

guia en el procés. Es farà servir la pàgina web gratuïta Dipity.com . 

Mostrem a continuació captures de pantalla d’un exemplar2:  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Es pot consultar l’exemplar complet que hem realitzat com a proposta a l’enllaç: 
http://www.dipity.com/liagutie/Ruta-Jaume-I/ 

EIX CRONOLÒGIC: Elabora la línia del temps de la vida del Rei Jaume I 
Segueix les instruccions que et donem a continuació per realitzar l’activitat. 
 

- A CASA: 
1. Per començar l’activitat, hauràs de buscar informació a casa al voltant de la vida del Rei 
Jaume I, i seleccionar de quinze a vint fets que t’agradaria ressaltar per alguna raó.  

- SESSIÓ 1: 
2. Es presenta la informació seleccionada al professorat, que haurà de corregir-lo i aprovar el 
contingut proposat. 
3. Dipity és un recurs en el qual pots afegir informació i enllaços a una línia del temps que 
pots crear i modificar tu mateix. Mentre el professorat corregeix, registra’t a:  
https://www.dipity.com. Pots fer servir el teu compte de correu electrònic personal o crear-te 
un de nou. 
4. Per començar, has de crear l’eix a Create a timeline, donar-li nom, escriure una descripció 
breu, i situar-la en el temps. 
5. Quan el professorat haja donat el vistiplau al contingut que havies seleccionat a casa, i un 
cop registrat, pots començar a afegir esdeveniments al teu eix a: Add an event. Dins de cada 
esdeveniment, podràs escriure-li un títol, datar-los, afegir una descripció, imatges, enllaços, 
localitzar-los i afegir vídeos. 
6. Ara ja pots començar a afegir tota la informació que havies cercat, sempre reescrita i 
redactada per tu mateix, mai copiada. Començaràs a fer-ho a classe i si no et dona temps, 
hauràs d’acabar-ho a casa o a l’aula d’informàtica a migdia en el seu horari d’apertura. 

- A CASA: 
7. L’eix haurà de contenir com a mínim la següent informació: 

- Un esdeveniment ha d’estar dedicat al seu naixement, un altre a la seva coronació, un 
altre a les seues conquestes principals, un altre a l’escriptura del Llibre dels fets, i un altre a la 
seua mort. La resta d’esdeveniments els tries tu.  

- Deu esdeveniments han de contenir imatges. 
- Tres esdeveniments han de contenir vídeo. 
- Un esdeveniment ha de contenir una cançó.  
- Cinc enllaços amb alguna curiositat que consideres interessant. 

Si vols més nota, pots afegir més esdeveniments. 
8. A casa, hauràs d’escriure la justificació de l’elecció de cada enllaç, imatge i esdeveniment a 
un full (extensió màxima de dues pàgines).  

- SESSIÓ 2 
9. Presentació oral dels eixos a classe. 
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Exemple del moment de la Creació de l’Eix: 

 
Exemple d’adjuntar un esdeveniment a l’eix:

 
Exemple panoràmic de l’eix cronològic: 
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AR3 Lectura de la Carta Pobla i excursió al castell de la Vall. 

Ara que ja coneixem la història del Rei Jaume i de la seva família, és el moment 

idoni per realitzar una eixida i conèixer el pas del Rei per La Vall d’Uixó. 

Es realitzarà una excursió d’un parell d’hores al Castell de la Vall, on es llegirà la Carta 

Pobla, un document que Jaume I va signar quan va arribar allà. Es faran servir les 

aplicacions Twitter i Instagram al mòbil, pujant una foto i un comentari d’allò que més els 

haja cridat l’atenció i inserint l’etiqueta #3rESOJaumeIValldUixo per tal de comprovar que 

funcionen i que les utilitzarem amb èxit a la ruta pel Puig de Santa Maria. 

D’aquesta manera entrem ja en contacte directe amb la història i la història de la literatura, i 

escalfem motors per a la cada vegada més propera ruta literària. 

 

AR4 Preparació dels textos i configuració de grups de treball 

Hom ha cregut que no hi ha millor manera de fer una activitat quan és u mateix qui 

està implicat en la seua configuració i posterior desenvolupament. Així, queda assegurat el 

desplegament de totes les capacitats possibles a l’hora de posar en marxa l’activitat. 

S’estimula l’autoestima i la l’autorealització.   

L’activitat que presentem es planteja, doncs, seguint els models d’aprenentatge més 

inductius: la flipped classroom, és a dir, la classe invertida. En el nostre cas, açò significa 

que la professora proporcionarà els textos als alumnes i tota la bibliografia necessària i 

adequada al seu nivell perquè ells facen la tria que més els plaga - seguint les 

recomanacions  l’ajuda de la professora -   i que en acabant n’elaboren una síntesi. 

Per tal de concentrar la feina sobre un eix de textos, la classe es dividirà en grups que 

anomenarem equips d’experts. La finalitat d’aquest equip expert consistirà a cercar les fonts 

d’informació que la professora assenyala i, amb això, preparar les llegendes, els fragments 

de la crònica i els poemes i textos del segle d’Or  de manera que el dia de la ruta es puguen 

verbalitzar a la manera dels joglars, dels recitadors, dels dramaturgs…, és a dir, de forma 

fluïda, preparada, però alhora espontània i carregada d’expressió en vista a que la resta dels 

seus companys paren molta atenció.  

D’entre les fonts que la professora els ha facilitat hi ha: 

• Una adaptació de La crònica del rei en Jaume o Llibre dels fets. 

• Una selecció de poemes breus d’Ausiàs March i Joan Timoneda. 

• L’adaptació del llibre el Tirant lo Blanch i alguns dels fragments més cèlebres en 

versió original. 
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• Recursos electrònics com l’enciclopèdia catalana, la Viquipèdia, la pàgina del 

monestir del Puig, algun article relacionat del RACO (Revistes catalanes d’accés 

obert). 

• Material bibliogràfic complementari com ara el capítol dedicat a la batalla del Puig 

que apareix al llibre Jaume I el Conqueridor del professor Antoni Furió. 

 

AR5 Arbre genealògic  

Aquesta activitat es planteja com a complementària del projecte. Podrà servir per pujar 

nota a l’alumnat que la realitze. Es tracta de fer un arbre genealògic de la família de Jaume I 

a un full A3 de manera individual. Posteriorment es penjarà a l’aula. 
 

	  

4.4. Durant la lectura 

	  

AR6 Passaparaula 

A l’hora de llegir els textos, de segur que l’alumnat es troba amb paraules, expressions i 

noms de pobles que no coneix. És l’hora de fer un llistat amb el vocabulari nou i trobar un 

significat breu que els satisfaga. (Annex 3) 

Aquest llistat serà entregat al professorat, el qual s’encarregarà d’elaborar un joc tipus 

Passaparaula amb la selecció d’aquest recull que trobe adient, i que després els alumnes 

hauran d’endevinar per parelles. 

	  

AR7 Lectures  

Prèviament a la ruta, a classe es treballaran diferents textos. Aquests són: un capítol 

d’una adaptació de la Crònica de Jaume I o Llibre dels fets, diferents textos relacionats amb 

llegendes al voltant de la figura del rei Jaume i el Puig de Santa Maria, un poema d’Ausiàs 

March, un fragment adaptat del Tirant lo Blanch, un fragment escrit per Joan Timoneda i 

textos trobats a la xarxa o a enciclopèdies sobre l’ordre dels mercedaris. (Annex 4-5). 

Els diferents grups d’experts hauran de preparar els textos que s’empraran durant la ruta a 

partir de les fonts proporcionades pel professorat. Fet açò, els alumnes compartiran el que 

han après amb la resta de companys o bé a classe o bé durant la ruta. Per tant, cada grup 

haurà de desenvolupar alguna de les tasques següents: 
 

GRUP TEXTOS TASCA CONCRETA 
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1 (3p.) FRAGMENTS 
CRÒNICA 
JAUME I 

Seleccionar els fragments per llegir-los durant la 
ruta corresponents a les pàgines... A més a més, 
han de treballar els conceptes proposats (funció 
propagandística, religió, noblesa i pactisme). 

Pg. 1-3 

2 (3p.) Pg. 4-6 

3 (3p.) Pg. 7-10 

4 (2p.) LLEGENDES Elaborar el text de la llegenda per contar-lo a la 
ruta. 

Llegenda de 
sant Jordi 

5 (2p.) Llegenda de 
l’oroneta 

6 (2p.) Llegenda de 
la Patà 

7 (2p.) IMPREMTA Preparar els textos per recitar-los/interpretar-
los/llegir-los. 

Ausiàs 
March 

8 (2p.) Joanot 
Martorell 

9 (2p.) Joan 
Timoneda 

10 
(4p.) 

MONESTIR Preparar text per explicar-lo. Orde de la 
Mercé. 

	  

Tot seguit detallem la tasca que han de realitzar els alumnes i aportem algun exemple 

hipotètic que podrien fer.   

 

4.4.1 Grups 1, 2 i 3. Selecció dels textos de les cròniques i contextualització. 

Activitat: eixos temàtics al voltant de la Crònica de Jaume I 

 

El llibre dels fets o Crònica de Jaume I és un text que narra els fets més importants de la 

vida del monarca, escrita en plural de primera persona; apareix, doncs, com una 

autobiografia.3La crònica té una funció d’enaltiment de la monarquia i de la figura del rei 

però, a més a més, també tenen un component didàctic que oferia un model de conducta per 

als successors del monarca.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  <Llibre dels fets>, Enciclopèdia catalana.	  
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A continuació, els alumnes han de subratllar els fragments que llegiran.  Per a l’activitat de 

després, hem seleccionat tres aspectes importants de la crònica: la importància de la religió 

en la vida del monarca, la funció propagandística i d’enaltiment de les accions del monarca, 

la importància de la noblesa en la conquesta de València i la debilitat de la monarquia en 

comparació a èpoques posteriors i, per últim, el pactisme a l’hora de conquerir el territori. 

A d’aquests fragments, els alumnes han d’explicar com influïren els elements diferents en la  

conquesta del Puig de Santa Maria. 
 

• La funció propagandística: [227] [234] 
• La religió: [227] [232] [234] [236] [237]  
• La noblesa catalanoaragonesa: [231] [232] [233] [234]  
• El pactisme: [242] [243] [244] [245] [246] [247] 

 
4.4.2 Grup 4.  Presentació de La batalla del Puig: un episodi llegendari 

 

El rei Jaume I i la conquesta de València han esdevingut un dels grans mites amb què els 

valencians hem fornit el nostre imaginari col·lectiu per tal com d’alguna manera signifiquen 

l’inici de la nostra constitució com a regne cristià, l’inici del que hui dia considerem tot un 

poble, el valencià. Com que la batalla del Puig és l’objecte d’estudi principal de la nostra 

ruta, els alumnes hauran de seleccionar els fragments del capítol dedicat a aquest episodi a 

la crònica que llegiran durant la ruta. 

A més a més, al voltant de Jaume I s’han anat creant diverses llegendes que tenen la 

voluntat d’elevar uns fets bastant inòspits i singulars a la categoria de mites de manera que 

la figura del rei, els seus fets i la seua manera de ser queden cristal·litzats en aquests 

xicotets fragments llegendaris que van passant-se de pares a fills. 

Els alumnes que s’han dedicat a recollir les llegendes s’han centrat fonamentalment en 

aquelles que es situaren a la ciutat del Puig, l’eix de la ruta. Així doncs, parlarem de la 

llegenda de l’oroneta, la de la patà, la troballa de la talla de santa Maria, l’aparició de sant 

Jordi i la del rat penat que, tot i que no passà estrictament al Puig s’hi relaciona ja que 

s’esdevingué durant el setge i la presa de València.  

(Veure l’Annex 5). 

 

4.4.3  Grups 7, 8 i 9. Presentació de la impremta 
 

El museu de la impremta instal·lat al soterrani del monestir del Puig és el més gran 

d’Espanya i el segon més gran d’Europa després del de Magúncia segons afirma el web de 



! "%!

l’ajuntament del Puig. És, per tant, un lloc d’extrema importància que no es pot oblidar si 

visitem el Puig. 

Al museu, en paraules de la web, «s’exposen premses de fusta, més de 60 màquines, motles 

de tipografia, relleus graats a mà i reproduccions d’exemplars únics», a més a més, es 

«proposa un recorregut històric a través del món de la impremta, des dels seus orígens fins 

els nostres dies.» Hi ha màquines ben representatives com ara rèpliques de les primeres 

premses de fustar que arribaren a València pel segle XV. 

No debades, València fou la primera ciutat de tota la corona catalanoaragonesa que imprimí 

un llibre. Segons l’enciclopèdia catalana «El llibre amb data més antic, imprès a València, 

és el Comprehensorium de Johannes, del 22 de febrer de 

1475, atribuït al taller de Jacob Vozlant.» Aquest fet no és 

arbitrari ja que València era, per aquells temps, la ciutat 

més gran d’Espanya i la més potent econòmicament i 

demogràfica de la corona catalanoaragonesa. 

L’arribada de la impremta i sobretot el seu posterior 

desenvolupament coincideixen amb l’esplendor econòmic 

de la ciutat i, per damunt de tot, amb l’esplendor literari 

que varen viure les lletres catalanes al nostre territori. Les grans obres de l’edat daurada de 

la literatura catalana daten d’aquesta època  (Martorell, Villena, Corella) o d’una etapa 

precedent (March, Jordi de sant Jordi). L’explosió i difusió de les grans obres es justifica en 

gran part gràcies a la impremta.4! 
Per tot el que s’ha exposat, creiem doncs que es fa necessari de visitar el museu i que ens 

servisca com a escenari per reproduir les veus dels nostres autors més admirats. Els nostres 

alumnes faran, com s’ha dit, una selecció dels materials recomanats per nosaltres – més 

avall s’especificarà la metodologia – entre els quals s’inclourà una tria de fragaments 

d’autors tan rellevants de començaments de segle com March – qui fou un clàssic ja en la 

seua època – de finals de segle com Martorell i ja del segle XVI, algun poema del llibreter i 

editor Joan Timoneda. 

Els alumnes que han d’encarregar-se de la selecció i presentació dels textos per a la ruta 

estaran guiats pel professor, talment s’ha fet amb els companys de les llegendes. El 

professor els indicarà el que han de cercar i les fonts (enciclopèdia catalana, viquipèdia, el 

web de l’ajuntament del Puig...) sobretot materials per elaborar una visió sincrètica del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!El senyor encarregat de l’exposició ens ha confirmat l’èxit desbordant de què ja en la seua 
època tingué el Tirant amb una tirada de 715 exemplars. Totes les impremtes de la ciutat es 
situaven al carrer que desemboca en el portal de la Valldigna.!
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paper de la impremta en la difusió d’obres. En síntesi, hi faran una mena de 

contextualització. 

En acabant, entre alumnes i professor es destriaran els autors més interessants del segle d’or 

(March i Martorell) o posteriors (Timoneda) per escollir fragments que es recitaran en la 

impremta el dia de l’eixida. Els alumnes hauran treballar els poemes i el fragment de 

Martorell a fons. Si hi ha algun músic es pot plantejar de musicar algun poema o bé 

d’acompanyar-lo. El fragment del Tirant (per exemple el que hem escollit de l’espill) podria 

dramatitzar-se. 

 

4.4.4 Grup 10. Els fundadors del monestir:  l’orde de la Mercé 
 

Per acabar, a banda dels grups dedicats a la Crònica, a les llegendes i als textos de la 

impremta, hem seleccionat un grup d’experts que hauran de cercar entre els laberints de la 

història qui era, com es conformà i a què es dedicava la famosa orde de la Mercé. Als 

alumnes els facilitarem algunes bases de dades d’accés obert com ara el RACO on poden 

trobar articles sobre qualsevol temàtica lligada amb la cultura, història i literatura catalanes, 

també un article imprés sobre l’ordre de la mercé editat per Quaderns Crema i sobretot els 

deixarem via lliure perquè cerquen per internet. Comprovarem en quines fonts s’hi endinsen 

i si s’escau, els aconsellarem quines són les més aconsellables: l’enciclopèdia catalana i la 

pàgina oficial de l’Ajuntament del Puig. 

Els nostres alumnes, en un grup de tres, hauran de llegir tota la informació i fer-ne una 

síntesi, cadascú pot aportar coses i visions diferents i pot considerar quins aspectes en són 

més rellevants. Entre els tres hauran d’elaborar un document que explique els orígens, les 

funcions i l’empremta de l’orde de la Mercé al Puig. Cadascú s’especialitzarà en un aspecte 

que serà el que explicarà a la resta dels companys el dia de la ruta, tanmteix els tres hauran 

de treballar conjuntament sobre els textos ja que les informacions es troben escampades 

arreu dels documents que tenen a l’abast i és necessari de saber-ho tot per poder 

comprendre cadascuna de les parts. Sobretot poden dedicar-se a realitzar aquesta secció de 

la ruta aquells alumnes que els agrade més la història per tal com poden tindre més interés a 

cercar informació complementària, a reflexionar coses que els altres companys potser no 

tindrien en compte. 

Serà, a més a més, fonamental explicar a classe, el concepte de plagi, el valor dels drets 

d’autor i l’obligatorietat de citar tot allò que no hem investigat pel nostre compte. Açò es fa 

especialment rellevant sobretot per a aquest grup que es qui més bibliografia haurà de 

manejar amb total seguretat. 
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4.5. Abans d’eixir 

 

AP2 Recomanacions  

1. Dur calçat esportiu 

2. Prismàtics 

3. Roba còmoda 

4. Càmera de fotos si s’escau 

5. Portar l’esmorzar i el dinar de casa  

6. Agafar aigua per refrescar-se durant la jornada 

7. Portar dossier de textos 

8. Agafar un mòbil amb connexió a Internet per grup 

 

AP3 TICs en ruta 

Al llarg de l’eixida es realitzaran algunes activitats que precisaran l’ús del telèfon mòbil 

amb connexió a Internet cada dos o tres alumnes (segons el cas). 

Abans d’eixir, l’alumnat haurà d’instal·lar al seu smartphone tres aplicacions i comprovar 

que funcionen. La instal·lació tindrà lloc a casa, però el professorat comprovarà que totes 

les aplicacions estan ben instal·lades als telèfons. 

Les aplicacions que hauran d’instal·lar-se precisen d’un correu electrònic, que si no volen 

usar el seu personal, poden fer servir un de nou. Són les següents: 

- Instagram 

- Twitter 

- Socrative  

A més a més, es recomana la instal·lació de l’aplicació de Google Maps per poder-se trobar 

sense problemes en cas de que fora necessari. 
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5.  RUTA LITERÀRIA 
 
5.1. Pressupost de l’eixida 

 
5.2. Planificació de la jornada  
	  

8:00h  Punt de trobada IES Honori Garcia 

8:30h  Eixida amb l’autobús 

9:00h  Arribada al Puig de Santa Maria 

9:15h  Comencem la ruta des del monestir cap a la Muntanyeta de la Patà 

10:30h  Esmorzar 

11:00h  Reprenem la ruta cap a la Muntanya de Santa Bàrbara 

12:00h  Arribem al monestir. Entrada i visita guiada. 

13:00h  Socrative  

13:15h Ixim a preguntar a la gent del poble algunes curiositats. 

14: 00h  Dinar. Punt d’encontre: les escales del monestir. 

16:00h  Museu de la Impremta 

17:30h  Autobús cap a l’institut 

  

Autobús AVSA, Auto Vallduxense S.A.  4€ 
Entrada al Monestir amb visita guiada, preu reduït de grup  3€ 
Possibilitat de portar diners per fer alguna compra (aigua, 
esmorzar...) 

 lliure 

TOTAL:    7€ 
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5.3. Punts de ruta 

 
 

 

Web: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z7Aki5QNdkms.kOgxvdtVGEgA 

 

PUNT A. Arribada. Monestir 

PUNT B. Peu de la Muntanya de la Patà.  

PUNT C. Pujada a la muntanya de la Patà.  

PUNT D. Muntanya de la Patà.  

PUNT E. Muntanya de St. Bàrbara.  

PUNT F. Muntanya de St. Bàrbara.  

PUNT G. Plaça San Roc.  

PUNT H. Carrer Puçol. 

PUNT I.Carrer Puçol. 

PUNT J: Escales del monestir. 

PUNT K. Museu de la impremta. 

 
 

	  

5.4. Activitats en punts de ruta 
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A continuació desenvoluparem les activitats que proposem per portar a terme als diferents 

punts del recorregut històric i literari. 

Com a constant, el recorregut s’anirà construint amb l’ajuda del professorat, però serà 

l’alumnat qui s’encarregarà de posar el punt literari a cada racó, és a dir, com hem explicat, 

cada grup haurà preparat prèviament un fragment del Llibre dels fets, una llegenda o textos 

literaris diversos, i al llarg dels diferents punts de la ruta exposaran el seu treball als 

companys. 

Quant a les activitats amb aplicacions com Instagram o Twitter, una vegada introduïdes pel 

professorat, entraran a formar part de la ruta i podran ser utilitzades lliurement fins a la seua 

fi. Com a mínim s’hauran de compartir les publicacions que el professorat anirà indicant al 

llarg del recorregut. 

A més, en algunes activitats s’introdueixen dinàmiques diverses. 
 

PUNT A. Arribada. Monestir 

Anunciarem la nostra arribada al Puig de Santa Maria a través de Twitter (que ja l’haurem 

provada a l’eixida al Castell de la Vall). S’haurà de twittejar una frase que ho anuncie seguit 

de les etiquetes: #PuigHonoriGarcia15 i el nom del seu grup, per exemple #Grup2.  

Al llarg de la ruta podran fer servir aquestes dues etiquetes per twittejar tot allò que vulguen 

compartir, amb fotografies i enllaços relacionats amb l’activitat. A la classe següent es 

podrà fer una vista conjunta amb els alumnes dels tweets publicats i de les publicacions 

d’Instagram en entrar a les etiquetes proposades. 

 

PUNT B. Peu de la Muntanya de la Patà.  

Lectura dels fragments 1 i 2. (Grup 1). En aquest punt s’introduirà l’aplicació d’Instagram, 

la qual també haurem provat a l’excursió al castell de la Vall, podran seguir utilitzant al 

llarg de la ruta, i en la que faran servir les mateixes etiquetes que a Twitter. Mitjançant 

aquesta aplicació podran compartir fotografies, vídeos i textos sense límit de nombre de 

caràcters. 

 

PUNT C. Pujada a la muntanya de la Patà.  

Lectura dels fragments 3, 4, 5, 6, 7. (Grup 1). En haver llegit els fragments, es pujarà fins a 

dalt de la Muntanya i podran pujar a les runes de la torrre de vigilància per torns. L’alumnat 

traurà els prismàtics que hagen portat i es farà una vista panoràmica cap al Nord i Nord-

Oest del Puig per veure el camí que va portar el Rei Jaume I fins al Puig de Santa Maria.  
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PUNT D. Muntanya de la Patà. 

Representació i explicació de la llegenda de la Muntanya de la patà (Grup 6) i la llegenda 

de l’oroneta (Fragment 8, Grup 1). Lectura del fragment 9 (Grup 1). 

Es proposarà als alumnes que traguen fotografies per tenir un bon rebost per a activitats que 

hauran de presentar després de la ruta. 

 

PUNT E. Muntanya de Sta. Bàrbara.  

Representació i explicació de la Llegenda de l’aparició de St. Jordi (Grup 4). Lectura dels 

fragments 10, 11 i 12 (Grup 2).  

Es demanarà als alumnes que compartisquen a Instagram una foto que consideren 

representativa d’allò que han escoltat en aquest punt acompanyada d’una breu reflexió. 

PUNT F. Muntanya de St. Bàrbara.  

Lectura dels fragments 13, 14, 15 i 16 (Grup 2). Esmorzar. 

	  

PUNT G. Plaça San Roc.  

Lectura dels fragments 17, 18, 19, 20, 21 (Grup 2/3). 

	  

PUNT H. Carrer Rei en Jaume. 

Lectura dels fragments 22, 23. (Grup 3). 

Es demanarà la publicació d’un tweet amb la foto del nom del Carrer en el qual ens trobem. 

	  

PUNT I. Carrer dels Furs. 

Lectura dels fragments 24, 25, 26, 27, (Pactes amb els sarraïns), (Grup 3). 

Es tornarà a demanar la publicació d’un tweet amb la foto del nom del Carrer en el qual ens 

trobem. 

	  

PUNT J: Escales del monestir. 

Explicació per part del professorat de la importància de la conquesta del Puig per al 

posterior setge de València. Visita guiada del Monestir. La guia ens ha confirmat que durant 

la visita els alumnes experts en l’orde de la Mercé (grup 10). 

En acabar aquesta visita serà el moment de fer balanç sobre què han aprés. Amb aquesta 

finalitat proposem la utilització de Socrative. Es tracta d’una aplicació gratuïta que permet 

l’opció als alumnes de contestar instantàniament preguntes que el professor ha deixat 

penjades prèviament, i la possibilitat de veure les respostes posteriorment.  
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Mostrem tot seguit captures de pantalla del procés que haurà de fer el professor per preparar 

l’activitat: 

 

1. Escull el tipus de test que vols preparar (seleccionar Start a Quiz): 

 
 2. Dona-li nom al qüestionari  i tria quin tipus de pregunta faràs en cada moment 

(resposta múltiple, vertader o fals, resposta breu):

 
 3. Exemple de pregunta de resposta breu:
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 4. Exemple de pregunta amb possibilitat de resposta múltiple:

 
5. Exemple de pregunta de vertader o fals: 

 
6. En acabar, podràs compartir el qüestionari creat amb els teus alumnes, que també 

s’hauran descarregat l’aplicació.  

Quan hagen respost, tindràs diverses possibilitats per recollir els resultats obtinguts:  

 7. A més, podràs descarregar el qüestionari creat en forma de fitxa. Pot ser molt útil 

si hi ha alumnat amb problemes per accedir a l’aplicació en el moment: 
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En acabar, serà el moment d’eixir al carrer i buscar gent del poble per preguntar-los coses 

sobre el Puig: les seues festes, la guerra, com recorden la figura del rei Jaume, alguna 

llegenda. El tema és obert, segur que una cosa els condueix a l’altra. De la nostra 

experiència fent la ruta ens hem adonat que hi ha molta gent que coneix coses i que està 

disposada a compartir-les.  

Els xiquets quan tornen a les escales del monestir per dinar en parlaran i en acabant de dinar 

farem una petita assemblea per donar compte de les nostres experiències i posar-les en 

comú. 

	  

PUNT K. Museu de la impremta (16h). 

Tres grups (7, 8 i 9) recitaran els tres fragments literaris que s’han preparat prèviament ( 

March, Timoneda i Martorell) en tres punts diferents del monestir.  

Visita guiada gratuïta al museu de la impremta. Comptarem amb un guia que ens explicarà 

l’exposició, les etapes històriques, les màquines, les obres més rellevants..., els alumnes que 

han fet la selecció de textos i la contextualització hauran de prendre notes per acabar 

d’esbossar la contextualització del seu treball.  

Una vegada acaba l’exposició es procedirà a la lectura dels fragments que cada alumne s’ha 

estimat més seleccionar tot incloent l’explicació introductòria prèvia llegint en veu alta i 

clara ja que es tracta de textos medievals amb una temàtica i un llenguatge una mica 

distanciats de la nostra època. Els alumnes que hagen escollit de musicar algun poema, 

l’interpretaran. 
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6. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA LECTURA I DE LA RUTA 

En tornar de la ruta, els alumnes hauran d’escollir i realitzar una de les següents activitats: 

1.    Elaborar un relat en què es focalitze en algun membre del bàndol moro. 

Durant la ruta, hem descobert alguns fragments de la crònica de Jaume I on narra la 

conquesta del Puig de Santa Maria. Ara, amb tot el que saps i un poc d’imaginació, escriu la 

conquesta des de la perspectiva d’algun membre del bàndol moro. 

Extensió: De dues a cinc pàgines. 

2.    Fer una auca 

Segons Enciclopèdia Catalana, Una auca és «un conjunt d’estampes acompanyades 

cadascuna d’una llegenda, disposades generalment en un full de paper, que es refereixen als 

diferents episodis d’una biografia, d’una història, etc.» Per tant, per realitzar aquesta 

activitat has de dibuixar els passatges de la conquesta del Puig i escriure, baix de cada 

imatge, uns versets on s’explique. Si ho prefereixes, també pots investigar un poc més i fer-

la sobre la biografia de Jaume I. 

 

3.    Inventar-se una altra llegenda relacionada amb Jaume I. 

Realitzar la ruta ens ha permés descobrir tres de les diverses llegendes al voltant de la figura 

de Jaume I: la llegenda de l’oroneta, la llegenda de la Muntanyeta de la Patà i . A 

continuació cal que t’inventes una llegenda que haguera pogut passar-li a Jaume I durant la 

conquesta del Puig de santa Maria. Per tal d’integrar-la  millor, cal que esculles un moment 

concret del text on podria haver passat. 

4.    Elaborar un relat digital o fotonovel·la amb imatges fetes durant la ruta literària. 

Durant la ruta hem pogut gaudir del paisatge del Puig de Santa Maria. A partir d’imatges 

preses durant la ruta, elabora un vídeo o una fotonovel·la en què es represente la conquesta 

del Puig. 

5.    Fer una crònica de la ruta així com dels preparatius o de la impremta.  

Si et va més el periodisme, aquesta opció és la teua. Elabora una crònica en què quede 

reflectit tot el procés de preparació de la ruta, el treball que han realitzat els teus companys i 

l’experiència de la ruta. Després, publica-ho al bloc del Centre o al suro de la classe. 
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També es pot fer una síntesi dels continguts donats per la guia durant l’exposició per part 

del grup d’experts de la impremta. 

 

AA2. Lliurament del quadern de ruta 

L’alumnat haurà de lliurar al professorat el quadern de ruta que han omplert al llarg del 

recorregut al Puig de Santa Maria. 

 

AA3. Autoavaluació final 

Una vegada realitzades totes les activitats, és el moment per reprendre les rúbriques 

d’avaluació elaborades a la primera sessió i autoavaluar-se. Les taules tindran en compte el 

treball al voltant de la ruta literària i la ruta literària en si, respectivament.  

Com que els criteris havien estat debatuts, escollits i acceptats pel professorat i l’alumnat 

conjuntament, cada alumne ja sabia de bestreta què havia d’aconseguir fer en cada activitat 

per obtenir un bon resultat. Per emplenar la seua rúbrica, es donaran 15 minuts a cada 

alumne. Posteriorment, es farà una presentació de cada autoavaluació i tots els companys 

amb el professor expressaran la seua opinió al respecte. El resultat d’aquesta posada en 

comú serà la nota que finalment obtindran. 

Desenvolupem aquesta activitat al punt següent Criteris d’avaluació. 

 

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Per tal de portar a terme una avaluació adequada de la proposta considerem adient avaluar 

d’una manera contínua amb el fi de detectar les dificultats en el moment en què es 

produïsquen, esbrinar les causes i poder adoptar les mesures necessàries que permeten 

l’alumnat continuar el seu procés d’aprenentatge.  

El professor portarà un seguiment de totes les activitats que es desenvolupen al llarg del 

projecte, i podria fer-ho a través d’una taula com la que segueix: 

Nom de 
l’alumne/a 

Activitat de 
la cançó  
d’Al Tall 

Eix cronològic: 
selecció i presentació 
de la informació 

Actitud front a la 
creació  de grups de 
treball 

Passaparaula: presentació de 
la informació i actitud a la 
realització del joc 

     

     

	  



	   26	  

Això no obstant, proposem un sistema avaluador mitjançant taules de rúbriques que el 

professorat haurà explicat a la primera sessió de classe i que l’alumnat haurà tingut 

oportunitat d’opinar, acceptar o modificar en aquesta sessió. El resultat acordat serà sempre 

supervisat i aprovat pel docent en última instància. D’aquesta manera l’alumnat es sentirà 

part del procés d’aprenentatge i avaluació des del principi, i tindrà clars quins són els 

objectius que ha d’aconseguir per tal d’obtenir un bon resultat. Pensem que el procés 

avaluador es podria centrar en quatre moments: 

1. L’avaluació zero: Mitjançant una enquesta individual amb preguntes obertes i de lliure 

resposta, el professor podrà assabentar-se de quin és el nivell del qual l’alumnat parteix i 

així tindrà l’oportunitat d’adequar la resta d’activitats segons les respostes obtingudes. 

(Annex 6). 

2. L’avaluació inicial: Es realitzarà mitjançant la primera activitat de producció, la de l’Eix 

Cronològic. A través d’aquesta el professorat podrà veure quin és el nivell de coneixements 

amb el que els alumnes inicien el projecte. Podrà orientar el professorat sobre els progressos 

i dificultats que configuren el procés d’ensenyança-aprenentatge. Aquesta avaluació serà 

només en forma d’observació i no serà comunicada a l’alumnat per tal d’evitar que es senta 

constantment examinat. 

3. L’avaluació de la ruta literària: Es farà a la sessió següent de la realització de la ruta 

literària i suposa el conjunt d’observacions que faran els alumnes sobre seus propis 

aprenentatges, actituds i progressos, amb la supervisió del professor o professora mitjançant 

les taules de rúbriques preparades adés. D’aquesta manera els alumnes s’autoavaluen d’una 

manera pública, desenvolupant un esperit crític i entenent l’avaluació com una activitat més 

de la que en formen part. La proposta és que la seua puntuació siga el 40% de la nota. 

(Veure l’Annex 6). 

L’avaluació del treball al voltant de la ruta literària: De la mateixa manera que 

l’avaluació de la ruta literària, en aquesta rúbrica l’alumnat s’autoavaluarà el treball 

realitzat al voltant de la ruta. Proposem que siga el 60% de la nota final (Annex 6). 

4. L’avaluació final del projecte: El professor o professora prendrà totes les rúbriques 

elaborades, i junt a les seues anotacions personals sobre la observació del procés prendrà la 

decisió de quina serà la nota final de cada alumne tenint en compte el procés més que el 

resultat. És el moment per a valorar també el grau d’adquisició de les competències 

bàsiques i el de consecució dels objectius.  
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El repartiment percentual de la nota que proposem per a l’avaluació justa del projecte és 
el següent: 

ACTIVITAT PUNTUACIÓ 
RUTA LITERÀRIA 4 punts 

TREBALL AL VOLTANT DE LA RUTA LITERÀRIA  2 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL DEL PROJECTE 10 punts 

 

El resultat final podrà ser debatut amb els companys. Se’ls farà pensar, debatre entre ells i 

consensuar. D’aquesta manera es desenvolupa la capacitat crítica de l’alumat i es fomenta 

que a l’hora de realitzar les tasques estiguen atents a aspectes més enllà de l’obtenció d’un 

resultat. És a dir, en elaborar una auca, per exemple, no només tindran en compte el resultat 

final, sinó que durant el procés d’escriptura i dibuix saben que tindran que estar atents a la 

utilització d’un lèxic variat, la correcta estructuració del contingut, la coherència, 

l’ortografia, etc. Així es deixa enrere el control de lectures i examen tradicional, seguint en 

el camí de fomentar el gust per la llengua i la lectura i no el gust per obtenir uns resultats en 

forma de notes segons continguts memoritzats. 

L’objectiu d’aquesta proposta, per tant, no és ensenyar l’obra literària en sí, sinó que la 

literatura siga una excusa per a que, partint del valor estètic d’aquesta i dels valors que 

abraça, s’arriben a desenvolupar una sèrie de destreses que facen que l’estudiant siga més 

competent en l’ús i comprensió de la llengua. 

Un pas més enllà, el de les eixides del centre, suposa un coneixement dels gèneres i dels 

textos treballats, així com la posada en acció d’una sèrie d’habilitats intrapersonals i 

interpersonals que els permetran solucionar problemes i realitzar futures tasques amb èxit. 

Volem destacar en aquest punt la importància atorgada al valor de compartiment de 

coneixements i a la cooperació, desenvolupades als treballs en grup, a l’hora de compartir 

material i reflexions a les xarxes socials, i també a en exposar el seu treball front a la resta 

de classe. 

Considerarem adient, per tant, el fet de donar-li més importància al procés que a la seua 

culminació, malgrat que aquesta també tindrà un pes a l’avaluació.  

La pròpia dinàmica de les rúbriques proposades d’autoavaluació dels alumnes, i el 

seguiment periòdic del procés per part del professor, propicia l’aprenentatge dels estudiants 

en un ambient lúdic. Aquest context afavoreix un aprenentatge natural que ajudarà als 
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estudiants no sols a desenvolupar la seua competència lingüística sinó també la seua 

autonomia, la seua competència emocional, social, etc., tot posant en pràctica totes les 

destreses receptives i productives. 

L’avaluació tindrà un caràcter formatiu i orientador del procés educatiu i proporcionarà una 

informació constant que permetrà millorar tant en els processos, com en els resultats de la 

intervenció educativa. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1: ESTAT ACTUAL DE L’IES HONORI GARCIA DE LA VALL D’ UIXÓ COM A PART DE LA 

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

- Edifici provisional de l’IES amb cartell on compten els dies que porten fent classes a un 

barracot (des del 15 de Setembre de 2010): 

 

- Estat actual de l’Institut prefabricat: 
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ANNEX 2: ROMANÇ DEL CEC I DEL REI JAUME 

Romanç del cec i del rei Jaume, AL TALL

En la fosca de la nit s'empara reina Maria 
per a concebre un fillet 
que el rei Pere defugia. 
Així comença la història 
amb miratges de llegenda, 
de Montpeller les campanes 
ressonen fins la Provença. 
Perquè el 2 de febrer del 1208 
ha nascut un infant amb bona estrella 
que haurà de pujar 
per camins de rocam i malesa, 
perills i treballs 
el perseguiran violents de tota mena, 
donat en penyora, 
els seus pares són morts massa d'hora, 
s'haurà de criar 
assetjat per gent usurpadora 
i així es farà fort com soca de roure 
colpit pels vuit vents 
i obrirà en tres branques un país potent. 
Comte de Barcelona, rei d'Aragó, 
senyor de Montpeller, només un xicot, 
farà bona ciència 
de la seua gran intel·ligència, astut i 
prudent 
sotmetrà la noblesa insurgent 
i amb la sang calenta, 
tallarà la rapinya violenta, 
perdrà l'Occitània 
front a l'aliança del Papa i de França 
i girarà els ulls a terres del sud 
i cara a la mar i eixamplarà la terra 
per als seus vassalls. 
Mercaders i burgesos de Barcelona, 
Tortosa i Tarragona presenten queixes, 
que des de Mallorca 
els pirates ataquen la costa 
i al rei fan dispondre 
per armar una flota i respondre, 
es fan a la mar, 
toquen terra vora el port d'Andratx, 

van ser cent vint dies 
de batalles cruels i agonies, 
trencant la muralla 
els guerrers fan una gran matança 
i així es va rendir Abu Yahia, 
rei dels sarraïns. 
El rei posa l'esguard sobre València. 
que és terra rica i bella 
com cap hi ha en el món, 
entra per Borriana 
població principal de la Plana, 
presa la ciutat, 
fa captiu tot el nord valencià, 
era un nou d'octubre 
que a València va entrar amb gran luxe 
un rei amb trenta anys 
que lluïa com sol en la mar. 
D' un nou ordre en Europa naixia l'alba 
i el rei Jaume en sa terra 
bé que ho mostrava, ja va obrint les vies 
per a suprimir el dret sobre les vides, 
para els peus als nobles 
i ofereix terres a tot el poble 
que baixen del nord 
per ser amos amb el seu esforç, 
i amb la carta pobla 
les ciutats creixen a la seua ombra, 
fa regne a València 
amb uns Furs de moderna tendència, 
l'estat més dinàmic 
en tot l'àmbit del Mediterrani, 
que feu avançar 
els antics països federats. 
Tindrà un abans i un després 
el dret a la tirania, 
el rei arbitrarà els nobles i als veïns 
obrirà via 
Les Corts contrapesaran 
l'excés i la desmesura 
i els reis no tindran corona 
fins que dels Furs facen jura.
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ANNEX 3: PASSAPARAULA 

i. Exemple de llistat amb glossari (la majoria tret de Labrado, 1993) per al 

desenvolupament de l’activitat: 

Alberg: Edifici o lloc per instal!lar-s’hi. 

Ballesta: Arma per a llançar fletxes formada per un arc posat transversalment sobre un 
mànec de fusta. 

Coll: Pas entre muntanyes, depressió entre dos cims. 

Derrocar: Tirar a terra, desfer una construcció. 

Empenyorar: Donar com a penyora, com a garantia d’un deute o d’una obligació. 

Feu: Possessió, generalment de terres, cedida per un senyor a un vassall a canvi de 
l’obligació de servir-lo i ser-li fidel. (Diferenciar-la de la forma verbal del passat 
simple). 

Gràcia: Favor, mercè, perdó. 

Heretar: Donar herència. 

Jaume I: Nom propi del Rei fill de Pere el Gran i Maria de Montpellier. 

Llinatge: Ascendència o descendència d’una família. 

Mainada: Agrupació de gent armada al comandament d’un cap. 

Conté la N (Crònica): Recull de fets històrics. A l’època de Jaume I se n’escriviren 
quatre d’importants. 

Oroneta: Ocell de cua forcada amb el plomatge superior fosc, i l’inferior blanquinós. 

Penó: Bandera o estendard petit. 

Renda: Profit que trau el propietari d’un bé que ha cedit a algú altre. 

Setge: Encerclaent d’una fortificació per a combatre-la (Diferenciar-la de setze, 
nombre). 

Torneig: Lluita entre cavallers. 

Vila: Població amb un nombre d’habitants relativament important. 

Xaloc: Vent del sud-est. 
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ii. Exemple de fitxa per a l’alumne per emplenar metre que el professorat 

llegeix en veu alta les definicions exposades prèviament. 
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ANNEX 4 

Só qui só 

Só qui só, que no só io, 
puix d'amor mudat me só. 
	  
Io crec cert que res no sia, 
o, si só, só fantasia, 
o algun home que somia 
que va alcançar algun do, 
puix d'amor mudat me só. 
	  
Só del tot transfigurat; 
só aquell que era llibertat, 
i ara d'amors cativat 
me veig molt fora raó, 
puix d'amor mudat me só. 
	  
Si só, puix que en lo món vixc 
i a mi mateix avorrixc, 
i segons que discernixc 
veig la qui em dóna passió 
puix d'amor mudat me só. 
	  
JOAN TIMONEDA 

 
 
 
Així com cell qui es veu prop de la mort 
 
Així com cell qui es veu prop de la mort 
Corrent mal temps, perillant en la mar,  
E veu lo lloc on se pot restaurar 
E no hi ateny per sa malvada sort, 
Ne pren a me, qui vaig afanys passant 
E veig a vós bastant mos mals delir. 
Desesperat de mos desigs complir, 
Iré pel món vostre ergull recitant.  
	  
AUSIÀS MARCH 
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CAPÍTOL CXXVII 

COM LA PRINCESSA CONJURÀ A TIRANT QUE LI DIGUÉS QUI ERA LA SENYORA QUI ELL TANT 

AMAVA 

-- Digau-me, Tirant – dix la princessa – si Déu vos leixe obtenir lo que desijau, dieu-me qui 

és la senyora qui tant de mal vos fa passar, que, si en cosa neguna vos hi poré ajudar, ho 

faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho. 

Tirant se posà la mà en la manegua e tragué lo espill, e dix:  

-- Senyora, la ymatge que y veureu me pot donar mort o vida. Mane-li vostra altesa que·m 

prengua a merçé.  

La princessa pres prestament lo espill e ab cuytats passos se n’entrà dins la cambra 

pensant que y trobaria alguna dona pintada, e no y véu res sinó la sua cara. Lavors ella 

agué plena notícia que per ella se fahia la festa e molt admirada que sens parlar pogués 

hom requerir una dama de amors.  

E stant ella ab aquest plaer del que havia vist fer a Tirant, vengueren la Viuda Reposada e 

Stephania e trobaren la princessa molt alegra, ab lo espill en la mà, hi elles li digueren:  

-- Senyora, de hon haveu agut tan galant espill? 

E la princessa los recità la requesta d’amors que Tirant li havia feta e dix que jamés no 

havia hoït dir a negú... 

-- Ne en quants libres e lests de històries no he trobada tan graciosa requesta. Quanta és la 

glòria del saber que tenen los strangers! Yo·m pensava que lo saber, la virtut, la honor e 

gentilea, que tota fos en la nostra gent grega. Ara conech que n’a molt més en les altres 

nacions.  
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ANNEX 5: LLEGENDES 

i. Llegenda de l’oroneta 

Conta la llegenda que estant el rei Jaume en el Puig preparant l’ofensiva per prendre la 

ciutat va haver de partir cap a Borriana. Se n’anà perquè després d’algun temps, al 

campament feien falta queviures i atzembles per poder subsistir. El rei deixà al càrrec 

Guillem d’Entença tot dient-li: 

• No hi veig més remei que aquest: jo me n’aniré a Borriana; vós doneu me totes les 

atzembles vostres que tingueu aquí i, si n’hi trobe (llevat que els homes vagen 

escassos de menjar), vos enviaré tots els queviures que hi trobe per quinze dies; des 

d’allí me n’aniré a Tortosa i us n’enviaré per dos mesos. 

            I anàrem a Borriana. 

Estant en Borriana el rei complí la seua promesa d’abastir els cavallers del Puig i aconseguí 

molts de queviures. Ara tocava plegar i continuar cap a Tortosa però... vos imagineu què va 

passar? Una oroneta s’hi havia quedat allà, a la tenda, i el rei no va voler marxar… Escolteu 

escolteu què contava el rei Jaume a la crònica: 

• Quan intentàrem aixecar el campament, una oreneta havia fet niu en el tendal, prop 

de l’escudella, i manàrem que no desparessin la tenda fins que se n’hagués anat 

amb els seus fills, ja que havia acudit a la nostra protecció! 

Aquest episodi com podeu notar contribueix a crear una imatge de rei bondadós i atent fins i 

tot a aquells súbdits menys importants (l’oroneta podria rencarnar qualsevol ciutadà humil). 

Malgrat les presses i les necessitats dels cavallers – i del mateix rei – Jaume respeta 

l’oroneta. L’animal passa a simbolitzar un símbol de protecció i bon auguri. Aquest cas és, 

sens dubte, un exemple propagandístic més dels que sovintegen per la crònica. On el rei 

perfila la imatge que ell vol crear-se davant del món. 

ii. Llegenda de la potada del cavall 

Estem situats en aquests moments sobre la muntanyeta de la patà. Sabeu? Aquest turonet 

s’anomena així mercé a una llegenda que va protagonitzar el rei Jaume.  

En temps del setge a València, Jaume I i els seus estaven acampats al Puig, de fet, la 

llegenda diu que ací mateix hi havia la tenda del mateix rei. Aquest lloc mai no ha estat ric 
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d’aigua i, per això, va arribar un moment que les provisions s’esgotaren i tant el rei com els 

seus cavallers no podien satisfer la seua set.  El pou estava eixut. 

Segons conta la tradició, la situació empitjorava i un dia en què hi hagué una forta brega per 

no poder beure, Jaume, muntat sobre el seu cavall, sense voler l’animal va donar una coça 

(és a dir, una patà) a terra i del pou va començar a brollar aigua cristal!lina. El rei havia 

aconseguit el bé més preuat durant el setge: l’abastiment d’aigua. La calma havia tornat al 

campament. 

iii. Llegenda de l’aparició de sant Jordi 

Com bé sabeu tots, sant Jordi era el patró de la monarquia del casal de Barcelona. A ell 

s’encomanven els nostres reis i els nostres guerres quan havien d’entrar en combat perquè 

els protegís i els donàs forces. Són, encara hui, molts els pobles valencians que el tenen com 

a patró, d’entre els més importants destaca Alcoi que honora les seues festes de moros i 

cristians al sant. També és patró de Catalunya on cada 23 d’abril se celebra la seua festivitat 

envoltada de la tradició de les fires de llibres. 
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Conta la tradició que en el moment més àlgid de la batalla del Puig va aparéixer un cavaller 

bell i valent que sobreeixia. Anava muntat sobre un cavall blanquíssim i duia una armadura 

lluent sobre la qual hi havia una gran creu roja. No tenia parell. Anava pegant llançades a 

tort i dret i les baixes que provocava se’n contaven per milers. La sort del combat va tombar 

del costat cristià. Quan la victòria ja era imminent el misteriós cavaller va desaparéixer. 

Tots reconegueren en aquella figura la personificació del sant que, cridat pels cavallers, 

havia acudit per salvar-los. 

A la ciutat de València es conserva una còpia del retaule que es pintà segles després sobre 

aquesta batalla. Destaca la figura de sant Jordi, esvelta, sobre la resta de sarraïns. 
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ANNEX 6:  

i.  Proposta d’enquesta d’avaluació inicial de projecte 

INICIEM LA TASCA...                                     Nom: _______________________ 

1. Has estat alguna vegada a la província de València? A quin poble o ciutat? Quan? 
Què vas fer allà? 

2. Quins monuments o llocs d’interés coneixes a la província de València? 

 

3. Coneixes El Puig de Santa Maria? Digues què en saps. 

 

4. Has sentit parlar alguna vegada de “les quatre Cròniques?  Què recordes? 

 

5. Qui fou Jaume I? Digues tot allò que recordes 

6. Has escoltat alguna vegada una cançó en català? Coneixes algun grup o cantant en la 
nostra llengua?  

7. Què t’imagines que és una ruta literària? Què podria aportar-te? 

 

8. Tens compte en alguna xarxa social? Les utilitzes habitualment? Per a quina finalitat? 

 

9. Lliure elecció: Dibuixa o escriu què t’inspira el títol Llibre dels fets. 

 

10. Quina és la teua predisposició front al treball? Què podries fer per què millorara  si 
fora necessari? 
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ii.  Proposta de rúbrica d’avaluació de la ruta literària 
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interessants	   interessants	  	   per	  l’activitat	  
que	  
realitzàvem	  

felicitat	  per	  la	  
pregunta	  

Comportament	   He	  faltat	  al	  
respecte	  i	  
no	  he	  seguit	  
les	  normes	  
de	  
comporta-‐
ment	  

He	  comés	  
alguna	  
errada.	  He	  
de	  millorar	  
el	  meu	  
comporta-‐
ment	  

Adequat	   Adequat.	  	  
A	  més,	  he	  
ajudat	  a	  qui	  
ho	  ha	  
necessitat	  

Molt	  adequat.	  He	  
ajudat	  a	  qui	  ho	  ha	  
necessitat	  i	  m’he	  
prestat	  voluntari	  i	  
comportat	  
activament	  a	  les	  
activitats	  
realitzades	  

4.	  MOMENTS	  DESPRÉS	  DE	  LA	  RUTA	  (35%)	  
Elaboració	  del	  
quadern	  de	  ruta	  

No	  l’he	  
presentat	  
per	  alguna	  
raó.	  /	  	  
Moltes	  faltes	  
d’ortografia	  

És	  breu,	  no	  
conté	  
fotografies	  ni	  
enllaços.	  /	  
Prou	  faltes	  
d’ortografia	  

És	  adequat	  i	  
conté	  alguna	  
fotografia.	  /	  
Alguna	  falta	  
d’ortografia	  

És	  extens,	  
conté	  un	  lèxic	  
ric,	  fotografies,	  
i	  no	  té	  
pràcticament	  
faltes	  
d’ortografia	  

És	  extens,	  conté	  un	  
lèxic	  ric	  i	  variat,	  
fotografies,	  
enllaços,	  contingut	  
audiovisual	  i	  una,	  
dos	  o	  cap	  faltes.	  

Aprenentatge	   No	  he	  aprés	  
cap	  cosa	  
nova	  
perquè	  no	  
m’he	  
interessat	  

No	  he	  aprés	  
cap	  cosa	  
perquè	  ja	  
ho	  sabia	  tot	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  perquè	  
me	  l’han	  
explicada	  

He	  aprés	  del	  
que	  m’han	  
explicat	  i	  
d’allò	  que	  jo	  
he	  investigat	  

He	  aprés	  del	  que	  
m’han	  explicat,	  
d’allò	  que	  jo	  he	  
investigat	  i	  estic	  
disposat/da	  a	  
seguir	  aprenent	  
sobre	  el	  tema	  

Motivació	  a	  
seguir	  
investigant	  i	  
llegint	  

No	  m’ha	  
interessat	  el	  
tema	  des	  del	  
principi	  a	  la	  
fi	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta,	  m’he	  
adonat	  que	  
no	  
m’interessa	  
el	  tema	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta	  he	  aprés	  i	  
m’agradaria	  
seguir	  
aprenent	  
sobre	  el	  tema	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta	  he	  aprés,	  
vull	  seguir	  
aprenent	  i	  he	  
començat	  a	  
buscar	  més	  
llibres	  per	  	  
llegir-‐los	  ja	  

La	  ruta	  m’ha	  
encoratjat	  per	  
aprofundir	  en	  el	  
tema,	  vull	  seguir	  
aprenent,	  buscar	  
més	  llibres	  i	  fer	  
més	  rutes	  literàries	  

Autoavaluació	  
general.	  
(Opcional)	  
Emplena-‐la	  com	  
consideres	  

	   	   	   	   	  

Altres	  
observacions	  
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iii. Proposta de rúbrica d’avaluació sobre el treball al voltant de la ruta literària 
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faltes	   greu	  

Estructura	   Paraules	  i	  
versos	  
sense	  
relació	  

Correcta.	  
Frase	  
senzilles	  

Ben	  
estructurat	  

Ben	  
estructurat	  

Ben	  construït.	  
Senzill	  o	  no,	  però	  
coherent	  i	  
adequat.	  

Justificació	  de	  
l’elecció	  
d’enllaços	  

Molt	  pobra.	  	  
No	  criteris	  
clars	  

Adequada,	  
amb	  
mancances	  

Adequada	   Completa	  i	  
coherent	  

Molt	  completa	  i	  
coherent,	  amb	  
criteris	  clars	  

Presentació	  
oral	  

No	  s’ha	  fet	   No	  
comunicatiu
,	  incorrecta	  
selecció	  de	  
la	  
informació	  

Prou	  
comunicatiu,	  
correcta	  
selecció	  de	  la	  
informació	  

Comunicatiu,	  
correcta	  
selecció	  de	  la	  
informació	  

Molt	  
comunicatiu,	  
excel·lent	  
selecció	  i	  
exposició	  de	  la	  
informació	  

He	  progressat	  
perquè	  he	  
aprés	  alguna	  
cosa	  que	  no	  
sabia	  

No	  m’he	  
interessat	  
per	  	  
aprendre	  
coses	  noves.	  
He	  copiat	  
d’Internet	  

M’he	  limitat	  
a	  aprendre	  
allò	  que	  la	  
resta	  s’ha	  
preocupat	  
d’ensenyar-‐
me	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  
inesperada-‐
ment	  i	  estic	  
satisfet/a	  

He	  aprés	  més	  
d’una	  cosa	  
nova	  perquè	  
m’he	  
encuriosit	  de	  
fer-‐ho	  

He	  aprés	  alguna	  
cosa	  nova	  per	  mi	  
mateix	  i	  d’altres	  
companys	  i	  vull	  
aplicar-‐la	  en	  el	  
futur	  

3.	  LECTURA	  DE	  LA	  CARTA	  POBLA	  I	  EIXIDA	  AL	  CASTELL	  DE	  LA	  VALL	  (10%)	  
Treball	  
individual	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  he	  fet	  
menys	  que	  
la	  resta	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
després	  he	  
intentat	  
ajudar	  els	  
companys	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Preguntes	  
d’interés	  

No	  n’he	  fet	  
cap	  

N’he	  fet	  als	  
meus	  
companys,	  
no	  han	  sigut	  
massa	  
interessants	  

N’he	  fet	  als	  
meus	  
companys	  i	  
professors,	  
més	  i	  menys	  
interessants	  	  

N’he	  fet,	  i	  han	  
sigut	  
transcendent
s	  i	  
interessants	  
per	  l’activitat	  
que	  
realitzàvem	  
	  

N’he	  fet	  i	  ha	  
servit	  per	  un	  
aprenentatge	  
individual	  i	  
també	  col·lectiu.	  
/	  M’han	  felicitat	  
per	  la	  pregunta	  

Comportament	   He	  faltat	  al	  
respecte	  i	  
no	  he	  seguit	  
les	  normes	  
de	  
comporta-‐
ment	  

He	  comés	  
alguna	  
errada.	  He	  
de	  millorar	  
el	  meu	  
comporta-‐
ment	  

Adequat	   Adequat.	  	  
A	  més,	  he	  
ajudat	  a	  qui	  
ho	  ha	  
necessitat	  

Molt	  adequat.	  He	  
ajudat	  a	  qui	  ho	  
ha	  necessitat	  i	  
m’he	  prestat	  
voluntari	  i	  
comportat	  
activament	  a	  les	  
activitats	  
realitzades	  

He	  progressat	  
perquè	  he	  
aprés	  alguna	  
cosa	  que	  no	  
sabia	  

No	  m’he	  
interessat	  
per	  	  
aprendre	  
coses	  noves.	  
He	  copiat	  
d’Internet	  

M’he	  limitat	  
a	  aprendre	  
allò	  que	  la	  
resta	  s’ha	  
preocupat	  
d’ensenyar-‐
me	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  
inesperada-‐
ment	  i	  estic	  
satisfet/a	  

He	  aprés	  més	  
d’una	  cosa	  
nova	  perquè	  
m’he	  
encuriosit	  de	  
fer-‐ho	  

He	  aprés	  alguna	  
cosa	  nova	  per	  mi	  
mateix	  i	  d’altres	  
companys	  i	  vull	  
aplicar-‐la	  en	  el	  
futur	  

4.	  PREPARACIÓ	  DE	  TEXTOS	  I	  CONFIGURACIÓ	  DE	  GRUPS	  30%	  
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Treball	  
individual	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  he	  fet	  
menys	  que	  
la	  resta	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
després	  he	  
intentat	  
ajudar	  els	  
companys	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Treball	  en	  
grup	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  jo	  
treballe	  sol	  
o	  no	  
treballe	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
he	  intentat	  
ajudar	  al	  grup	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Contingut	  del	  
treball	  

He	  copiat	  
d’Internet	  o	  
d’un	  llibre	  

Només	  he	  
buscat	  a	  
Internet	  

He	  buscat	  a	  
Internet	  i	  a	  
llibres	  de	  
casa	  

He	  anat	  a	  la	  
biblioteca,	  a	  
més	  
d’Internet	  

He	  buscat	  
informació	  a	  
Internet,	  a	  llibres	  
de	  casa,	  a	  la	  
biblioteca	  i	  a	  
documentals	  	  

5.	  ARBRE	  GENEALÒGIC	  (Puja	  màxim	  0,5	  punts)	  
Treball	  
individual	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  he	  fet	  
menys	  que	  
la	  resta	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
després	  he	  
intentat	  
ajudar	  els	  
companys	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Contingut	  	   He	  copiat	  
d’Internet	  o	  
d’un	  llibre	  

Només	  he	  
buscat	  a	  
Internet	  

He	  buscat	  a	  
Internet	  i	  a	  
llibres	  de	  
casa	  

Llibres	  de	  
casa,	  
biblioteca	  i	  
Internet	  

Llibres	  de	  casa,	  
biblioteca	  i	  
Internet	  
	  

He	  progressat	  
perquè	  he	  
aprés	  alguna	  
cosa	  que	  no	  
sabia	  

No	  m’he	  
interessat	  
per	  	  
aprendre	  
coses	  noves.	  
He	  copiat	  
d’Internet	  

M’he	  limitat	  
a	  aprendre	  
allò	  que	  la	  
resta	  s’ha	  
preocupat	  
d’ensenyar-‐
me	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  
inesperada-‐
ment	  i	  estic	  
satisfet/a	  

He	  aprés	  més	  
d’una	  cosa	  
nova	  perquè	  
m’he	  
encuriosit	  de	  
fer-‐ho	  

He	  aprés	  alguna	  
cosa	  nova	  per	  mi	  
mateix	  i	  d’altres	  
companys	  i	  vull	  
aplicar-‐la	  en	  el	  
futur	  

6.	  PASSAPARAULA	  (10%)	  
Treball	  
individual	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  he	  fet	  
menys	  que	  
la	  resta	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
després	  he	  
intentat	  
ajudar	  els	  
companys	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Selecció	  del	  
glossari	  i	  
definicions	  

He	  copiat	  
d’Internet	  o	  
d’un	  llibre	  

Només	  he	  
buscat	  a	  
Internet	  

He	  buscat	  a	  
Internet	  i	  a	  
llibres	  de	  
casa	  

He	  anat	  a	  la	  
biblioteca,	  a	  
més	  
d’Internet	  

He	  buscat	  
informació	  a	  
Internet,	  a	  llibres	  
de	  casa,	  a	  la	  
biblioteca	  i	  a	  
documentals	  	  

Vocabulari	  
emprat	  

Pobre	  i	  
escàs.	  Amb	  
errades	  

Pobre.	  Sols	  
paraules	  
que	  
coneixia	  

Correcte.	  
Amb	  paraules	  
que	  no	  
coneixia	  adés	  

Correcte,	  
adequat.	  
Paraules	  que	  
no	  coneixia	  

Ric,	  adequat,	  
precís.	  He	  buscat	  
sinònims	  i	  he	  
preguntat	  als	  
companys	  

Ortografia	   Hi	  ha	  més	  
de	  dues	  
faltes	  

Hi	  ha	  una	  
falta	  no	  
greu	  

Sense	  faltes	   Sense	  faltes	   Sense	  faltes	  
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He	  progressat	  
perquè	  he	  
aprés	  alguna	  
cosa	  que	  no	  
sabia	  

No	  m’he	  
interessat	  
per	  	  
aprendre	  
coses	  noves.	  
He	  copiat	  
d’Internet	  

M’he	  limitat	  
a	  aprendre	  
allò	  que	  la	  
resta	  s’ha	  
preocupat	  
d’ensenyar-‐
me	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  
inesperada-‐
ment	  i	  estic	  
satisfet/a	  

He	  aprés	  més	  
d’una	  cosa	  
nova	  perquè	  
m’he	  
encuriosit	  de	  
fer-‐ho	  

He	  aprés	  alguna	  
cosa	  nova	  per	  mi	  
mateix	  i	  d’altres	  
companys	  i	  vull	  
aplicar-‐la	  en	  el	  
futur	  

7.	  ACTIVITATS	  DESPRÉS	  DE	  LA	  RUTA	  30%	  
Treball	  
individual	  

No	  m’he	  
implicat	  a	  la	  
tasca,	  he	  fet	  
menys	  que	  
la	  resta	  

He	  fet	  allò	  
que	  m’havia	  
estat	  
demanat	  

He	  fet	  
correctament	  
allò	  que	  
m’havia	  estat	  
demanat	  

He	  fet	  bé	  la	  
meua	  tasca	  i	  
després	  he	  
intentat	  
ajudar	  els	  
companys	  

He	  fet	  bé	  la	  meua	  
tasca	  i	  després	  
he	  intentat	  
ajudar	  i	  
aprendre	  del	  
grup	  per	  millorar	  

Vocabulari	  
emprat	  

Pobre	  i	  
escàs.	  Amb	  
errades	  

Pobre.	  Sols	  
paraules	  
que	  
coneixia	  

Correcte.	  
Amb	  paraules	  
que	  no	  
coneixia	  adés	  

Correcte,	  
adequat.	  
Paraules	  que	  
no	  coneixia	  

Ric,	  adequat,	  
precís.	  He	  buscat	  
sinònims	  i	  he	  
preguntat	  als	  
companys	  

Ortografia	   Hi	  ha	  més	  
de	  dues	  
faltes	  

Hi	  ha	  una	  
falta	  no	  
greu	  

Sense	  faltes	   Sense	  faltes	   Sense	  faltes	  

He	  progressat	  
perquè	  he	  
aprés	  alguna	  
cosa	  que	  no	  
sabia	  

No	  m’he	  
interessat	  
per	  	  
aprendre	  
coses	  noves.	  
He	  copiat	  
d’Internet	  

M’he	  limitat	  
a	  aprendre	  
allò	  que	  la	  
resta	  s’ha	  
preocupat	  
d’ensenyar-‐
me	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  
inesperada-‐
ment	  i	  estic	  
satisfet/a	  

He	  aprés	  més	  
d’una	  cosa	  
nova	  perquè	  
m’he	  
encuriosit	  de	  
fer-‐ho	  

He	  aprés	  alguna	  
cosa	  nova	  per	  mi	  
mateix	  i	  d’altres	  
companys	  i	  vull	  
aplicar-‐la	  en	  el	  
futur	  

8.	  AUTOAVALUACIÓ	  GENERAL	  DEL	  PROJECTE	  (Pot	  pujar	  o	  baixar	  el	  20%	  de	  la	  nota)	  
Aprenentatge	   No	  he	  aprés	  

cap	  cosa	  
nova	  
perquè	  no	  
m’he	  
interessat	  

No	  he	  aprés	  
cap	  cosa	  
perquè	  ja	  
ho	  sabia	  tot	  

He	  aprés	  
alguna	  cosa	  
nova	  perquè	  
me	  l’han	  
explicada	  

He	  aprés	  del	  
que	  m’han	  
explicat	  i	  
d’allò	  que	  jo	  
he	  investigat	  

He	  aprés	  del	  que	  
m’han	  explicat,	  
d’allò	  que	  jo	  he	  
investigat	  i	  estic	  
disposat/da	  a	  
seguir	  aprenent	  
sobre	  el	  tema	  

Motivació	  a	  
seguir	  
investigant	  i	  
llegint	  

No	  m’ha	  
interessat	  el	  
tema	  des	  del	  
principi	  a	  la	  
fi	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta,	  m’he	  
adonat	  que	  
no	  
m’interessa	  
el	  tema	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta	  he	  aprés	  i	  
m’agradaria	  
seguir	  
aprenent	  
sobre	  el	  tema	  

Després	  
d’haver	  
realitzat	  la	  
ruta	  he	  aprés,	  
vull	  seguir	  
aprenent	  i	  he	  
començat	  a	  
buscar	  més	  
llibres	  per	  	  
llegir-‐los	  ja	  

La	  ruta	  m’ha	  
encoratjat	  per	  
aprofundir	  en	  el	  
tema,	  vull	  seguir	  
aprenent,	  buscar	  
més	  llibres	  i	  fer	  
més	  rutes	  
literàries	  

Autoavaluació	  
general	  
optativa.	  
Emplena-‐la	  com	  
consideres	  

	   	   	   	   	  

Altres	  
observacions	  
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ANNEX 7:  FRAGMENT TRIAT DE LA 

CRÒNICA 

7. La batalla del Puig de Cebolla, 1237 [§§ 205–212] 
    7 La batalla del Puig de Cebolla, 1237 [§§ 205–212] 
  
                                               [205] Fet això ens n’anàrem a 
acampar a Torres Torres, i abans de passar Albentosa ens 
donaren 17.000 besants pels moros que portàvem! 
                                               (N’hauríem tret 30.000 si els 
haguéssim pogut retenir un mes: els haguérem de vendre per 
tan poc perquè els mercaders ens cuitaven el pagament del 
que els havíem manllevat d’ells per a la host!) 
                                               Pagàrem aquell i altres deutes i 
ens n’anàrem a Saragossa i després a Osca. 
                                               [206] Mentre Nós estàvem a 
Osca, fent camí per la nostra terra cap a Sarinyena i havent 
decidit de prendre el castell que els sarraïns anomenaven 
Anessa i que els cristians en deien el Puig de Sebolla i ara 
s’anomena el Puig de Santa Maria, ens posàrem a pensar en 
quin ric-home de la nostra terra hi podríem deixar quan 
l’haguéssim pres, i trobàrem que els homes no augmentaven 
en preu ni en valor sense nobles accions, per la qual cosa, 
quan l’haguéssim pres, havíem d’encomanar un lloc com era 
aquell a qui Nós més estimàvem i a aquell en qui Nós 
confiàvem més, i per tal com don Bernat Guillem d’Entença 
era el nostre oncle de part de la nostra mare i la situació que 
ell tenia la tenia per obra nostra, ens estimàrem més 
encomanar-lo a ell que a ningú altre, quan Déu ens hagués 
concedit aquell lloc i l’haguéssim pres.5 
                                               I tot anant pel camí el 
cridàrem, ens apartarem amb ell fora del camí, i li diguérem: 
                                               —Don Bernat Guillem, vós 
sou home que Nós estimem molt i en qui confiem i ens sou 
molt acostat de parentiu; us voldríem enaltir i donar-vos 
ocasió de fer-nos un servei tal que amb el favor que Nós us 
faríem coneguessin tots que havíem fet ben fet 
d’encarregar-vos-el a vós. 
                                               Nós hem pensat ara mateix en 
una cosa en què ens podríeu fer un gran servei i per la qual 
Nós restaríem obligat a fer-vos gran favor pel servei que ens 
hauríeu fet. 
                                               Ell ens ho agraí molt, ens besà 
la mà per la mercè que Nós li prometíem i ens pregà que li 
diguéssim quin servei havia d’ésser aquell. I Nós li 
diguérem que la nostra voluntat seria anar a assetjar el Puig 
de Sebolla (era dues llegües a prop de València) i que un 
cop pres l’hi encomanaríem a ell aquell front amb cent 
cavallers; li diguérem que el castell estava en un puig i era 
excel×lent, poderós i ben construït, que li donaríem 
queviures per a un any,6 i que ell mantindria el front allí 
durant tot l’hivern. En arribar l’estiu, Nós hi aniríem i 
talaríem València, i amb el dany que haurien rebut amb les 
cavalcades i amb la tala que Nós els faríem la faríem 
madurar com quan hom vol menjar una fruita. Quan Nós 
veuríem que fos hora d’assetjar València i que la ciutat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Des d’Osca, pensen com repartiran el Puig. 
També hi ha les nomenclatures anteriors (Puig 
de Sebolla per als cristians i Anessa per als 
musulmans). 
6 Li comuniquen la decisió a Bernat Guillem 
d’Entença: ell serà el senyor del Puig de Santa 
Maria. 

passaria justícia de queviures, enviaríem a cercar tots els 
nostres rics-homes i els ciutadans perquè ens vinguessin a 
ajudar a assetjar València, ~ i si Déu vol la prendrem; i quan 
València hagi estat presa haurem pres tot el regne fins a 
Xàtiva. 
                                               [207] Després d’haver escoltat 
la nostra pensada no ens parlà ni ens respongué, i estigué 
vacil×lant una llarga estona; i com que veiérem que 
vacil×lava davant el pla que li havíem exposat, li diguérem: 
                                              —Don Bernat Guillem, no 
vacil×leu, que aquest intenció que Nós us hem confiat a vós 
és molt important. Guardeu-la en secret, que ningú del món 
no ho sàpiga fins que hàgim aparellat com s’ha de fer la 
nostra acció; accepteu el que us proposo i estigueu-ne ben 
content, car no us pot mancar una de dues: una, que, si Déu 
us deixa complir el servei que us manem que ens feu, jo faré 
de vós l’home més carregat d’honors del meu regne; i si vós 
moriu en servei de Déu i nostre no podreu deixar d’obtenir 
el paradís. Per aquestes dues raons no n’heu de vacil×lar. 
                                               Aleshores s’acostà a Nós, ens 
besà la mà i digué que acceptava el do que Nós li 
concedíem, que Nós li donàvem un bon consell i que no li 
podia sortir malament per aquelles dues raons que li havíem 
dit. 
                                               [208] Amb aquestes ens 
posàrem d’acord ensems amb ell per convocar la nostra host 
per pasqua; i convocàrem els rics-homes, les ciutats i les 
viles. 
                                               Més endavant, al 
començament de la Quaresma, uns homes que venien de 
València ens digueren amb tota certesa que els sarraïns 
havien enderrocat el castell del Puig. 
                                               A Nós ens contrarià molt 
sentir-ho, i malgrat tota la nostra contrarietat, diguérem que 
no ens feia res per tal com Nós hi faríem un altre castell 
quan hi anéssim amb la host.7 
                                               Manàrem fer vint parells de 
tapieres a Terol en secret, que no ho sabés ningú, i per 
Pasqua Florida anàrem a Terol. Abans que hi fos la nostra 
host començàrem a fer camí i vingueren amb Nós don 
Eixemèn d’Urrea, la nostra mainada, don Pero Ferrandes 
d’Açagra i els consells de Daroca i de Terol (i ens n’anàrem 
abans que vingués la resta). 
                                               Nós, a l’eixida de Terol, pel 
camí per on anàvem, els de la host es fixaren en les bèsties 
carregades que portaven les tapieres (car ningú de la host 
sabia el nostre secret, ni on anàvem ni deixàvem d’anar!), i 
en arribar davant de Xèrica, mentre la talàvem, don Pero 
Ferrandes d’Açagra i don Eixemèn d’Urrea vingueren a 
veure’m, després de menjar, i ens digueren: 
                                               —Senyor ¿què és això que ens 
diuen, que porteu tapieres? 
                                               I Nós els diguérem que no els 
respondríem davant de tothom, sinó que es retiressin els 
altres i parlaríem amb ells i els diríem el què. 
                                               [209] I quan s’hagueren retirat 
els diguérem: 
                                               —Això ho hem fet amb gran 
secret i us prego i us mano que guardeu el secret fins que la 
gent vegi per què i per què no es fa; jo les he fetes perquè 
vull poblar el puig que ara s’anomena Anessa, que es dirà de 
Santa Maria. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Decideixen anar per Pasqua i s’assabenten que 
han enderrocat el Castell.  
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                                               » Ells han destruït el castell 
que hi havia i jo el vull reconstruir, i quan el tinguem 
reconstruït hi deixarem el nostre front en bones condicions i 
reforçat i des d’allí els guerrejarem fins que València estigui 
tan escassa de queviures que la poguem assetjar i prendre. 
                                               I ells digueren: 
                                               —Ens ho hauríeu hagut de fer 
saber a nosaltres, que ens hauríem aparellat millor que no 
pas estem ara de queviures i de tot. 
                                               I per les cares coneguérem que 
no els agradava i, pel que deien, que no ho aprovaven; i els 
diguérem: 
                                               —Barons, no us disgusteu pel 
que hem fet i pel que fem, que amb això serà conquerida 
València millor que amb cap altra cosa del món. 
                                               [210] Amb aquestes, l’endemà 
anàrem a Torres Torres, i passàrem per Morvedre, per un 
coll que hi ha, i passàrem a tres o quatre trets de ballesta del 
castell. 
                                               donàrem la davantera a don 
Eiximèn d’Urrea (els homes de peu eren entre ell i Nós, que 
comandàvem la rereguarda) i quan arribàrem a baix al pla, 
després d’haver passat Morvedre, don Eiximèn d’Urrea ens 
envià un missatge fent-nos saber que hi hauria batalla, 
perquè Zaien era a Puçol amb totes les seves forces, i que 
n’estiguéssim content; i Nós li diguérem que bé ho estàvem 
que fos així. 
                                               (Els de les atzembles i els que 
anaven al mig es recolliren dalt de la serra, tret dels 
principals, que s’aturaren: eren el Mestre de l’Hospital, el 
comanador d’Alcanyís i els d’Alcanyís i Castellot, uns dos 
mil homes de peu i cent a cavall, comptant-hi els de 
Borriana, i uns trenta cavalls armats.) 
                                               Havíem enviat corredors a 
València (i estaven en celada per combatre amb Zaien, el rei 
de València, si sortia!). Zaien no va eixir 
                                               [211] I en sentir que eren 
nostres n’estiguérem molt content. 
                                               Anàrem al Puig i plantàrem la 
nostra tenda al pla, sota la vila i acampàrem alegres i 
satisfets amb els que havien vingut de la celada i amb els 
nostres.ò8 
                                               Al cap de pocs dies anaren 
venint els rics-homes que encara no havien vingut i els 
consells de Saragossa, Daroca i Terol, i en haver arribat els 
distribuírem segons el nombre de la gent que hi havia, a 
cadascú unes braces, per fer les obres, que si la podien 
acabar en quinze dies o en tres setmanes que prenguessin el 
seu camí mentre fessin obra ben feta... i les obres trigaren 
dos mesos a acabar-se! 
                                               [212] (Mentre Nós hi estàvem 
es feien cavalcades, i aquell lloc fou poblat amb tanta gràcia 
de Déu que no hi hagué ningú que fes una cavalcada contra 
els sarraïns per fer-los mal que no tornàs a la host amb poc o 
molt de guany; i mai no fou vençuda cap de les cavalcades 
que eixiren d’allí, tant els guiava Nostre Senyor!) 
                                               I férem fer una calçada a la 
mar prop del puig que li està més a prop per als llenys que 
venien, per on podien anar a la mar quan venia algun lleny, 
per tal com l’host la necessitava i per portar els queviures 
des de la mar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Quan avancen saben que Zaien (rei dels 
moros) està a Puçol, que hi haurà batalla, però 
finalment no apareix.  

8. La batalla del Puig de Cebolla, 1237 [§§ 213–230] 
8 La batalla del Puig de Cebolla, 1237 [§§ 213–230] 
  
                                      [213] I al cap de tres mesos 
d’estar-hi, esperant don Bernat Guillem d’Entença (ell havia 
de venir per rebre aquell lloc i no ens en volíem anar fins 
que hagués vingut), ens arribà missatge, a través de dos 
cavallers que va enviar-nos, que era a Borriana. 
                                               Nós no ens havíem trobat bé i 
ells ens pregaren de part seva que anéssim a Borriana, i com 
que ens feien aquell prec pensàrem entre Nós que no tenia 
les coses a punt i els diguérem: 
                                               —¿Què vol de Nós, don 
Bernat Guillem, a Borriana, si li podem resoldre aquí millor 
que no faríem a Borriana? 
                                               I ells digueren: 
                                               —Us preguem que hi aneu 
sigui com sigui. 
                                               I Nós els responguérem: 
                                               —Hi aniríem de bon grat, però 
hem estat malalt, ara som en el mes de juliol i si ens agafava 
una calorada tenim por que se’ns agreugés la malaltia: 
digueu-li que vingui en bona hora, que aquí podrà parlar 
amb Nós més bé que no ho faria allí. 
                                               Aleshores se n’anaren, i ell 
vingué l’endemà. En saber que venia eixírem defora per 
rebre’l; amb ell venien un centenar de cavallers. Quan 
s’encontrà amb Nós ens besà la mà i Nós el saludàrem, i 
després d’haver-lo saludat li demanàrem com anava. Ell 
digué que bé, i Nós diguérem: 
                                               —Bé veiem com aneu, que 
molta gent dueu. Però ¿com aneu, de queviures? 
                                               I havent-li dit això, ell ens 
digué: 
                                               —Entrem a dins i parlaré amb 
vós. 
                                               I en dir-nos ell això sense 
haver-nos respost immediatament al camí mateix pensàrem 
que no tenia les coses a punt, i digué que encara havien de 
venir quaranta cavallers; i en veure que portava més 
cavallers dels que Nós li havíem manat calculàrem que el 
que li havíem donat per a queviures ho havia esmerçat en 
cavallers.9 
                                               [214] Després d’aquestes 
paraules entràrem al campament i ell menjà, i després 
d’haver menjat ell i dormit Nós li enviàrem un missatge 
dient que vingués a veure’ns. Vingué i digué que volia 
parlar amb Nós a part i sense que ningú hi fos. Ens 
apartàrem perquè no hi fos ningú i ens digué: 
                                               —Jo no us ho volia dir, quan 
m’heu demanat pels queviures, perquè he gastat en cavallers 
la major part del que vós em donàreu per a queviures. 
                                               —¿Com és això? —diguérem 
Nós—. ¿No heu dut queviures a Borriana per mar i per 
terra? Perquè nosaltres aquí no en tenim, i justament els 
rics-homes que hi ha aquí, perquè m’hi estic, estan 
neguitosos que no tindran menjar. Nós no tenim menjar i 
vós no n’heu dut... ens heu jugat una mala passada! 
                                               I ell digué: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Esperen Bernat Guillem d’Entença. Quan 
arriba duu més homes que queviures, al contrari 
del que li havia manat Jaume I. 
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                                               —Bé... tinc a Tortosa 
tres-cents cafissos a mesura d’Aragó i cinquanta porcs, però 
està empenyorat per mil cinc-cents sous... 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —Déu meu, don Bernat 
Guillem, ens heu jugat a mi i a vós una mala passada, 
perquè jo, confiant en vós, no m’havia preparat, i ara ni vós 
em podeu substituir a mi ni jo a vós; l’acció la tenim tan 
pròxima que els cavallers que hi ha amb mi no hi voldran 
romandre si no tenen què menjar, i els vostres tampoc! 
Creieu-me que si no em fóssiu un parent tan acostat i no us 
estimés tant... no hi ha ningú al món de qui no em vengés 
amb el que m’heu fet! Si aquest lloc no es manté, Valencia 
serà perduda per sempre per ventura, que mai més no 
tornarem a tenir tan bona ocasió...10 
                                               I li diguérem: 
                                               —Aneu-vos-en i penseu-hi 
aquesta nit. Nós també pregarem Nostre Senyor que ens hi 
faci un bon servei, que vós ens l’heu fet ben dolent. 
                                               I se n’anà. 
                                               [215] L’endemà al matí ja 
teníem pensat què es podia fer i li diguérem: 
                                               —No hi veig més remei que 
aquest: jo me n’aniré a Borriana; vós doneu-me totes les 
atzembles vostres que tingueu aquí i, si n’hi trobo (llevat 
que els homes vagin escassos de menjar), us enviaré tots els 
queviures que hi trobi per quinze dies; des d’allí me n’aniré 
a Tortosa i us n’enviaré per dos mesos.11 
                                               I anàrem a Borriana. 
                                               (Quan intentàrem aixecar el 
campament, una oreneta havia fet niu en el tendal, prop de 
l’escudella, i manàrem que no desparessin la tenda fins que 
se n’hagués anat amb els seus fills, ja que havia acudit a la 
nostra protecció!)12 
                                               Ens enviaren les atzembles i 
les férem carregar de pa, de vi i de civada, i compràrem en 
el mateix campament moltons, vaques i cabres que havien 
dut de les cavalcades: de seguida els donàrem ració de carn 
per a un més! 
                                               Eixírem de Borriana i anàrem a 
Tortosa; en dos dies hi arribàrem i férem carregar quatre 
llenys de farina, de vi, de civada, i de carn salada per dos 
mesos i els ho enviàrem. 
                                               I en haver partit d’allí anàrem 
a Tarragona. 
                                               [216] Nós, entrant a Tarragona 
pel camí que passa per sobre de Vila-seca, veiérem que a 
Salou hi havia molts arbres de vaixells. 
                                               Hi estiguérem tot aquell dia i 
l’endemà al matí, a l’alba, Ferran Peris de Pina dormia 
davant nostre i li diguérem: 
                                               —Don Ferran Peris, que 
dormiu? 
                                               I ell digué: 
                                               —No, senyor. 
                                               I li diguérem: 
                                               —Hem tingut una idea que 
creiem que remeiarà la situació al Puig. Ahir, quan 
passàvem per Vila-seca, veiérem arbres de vaixell a Salou, i 
creiem que hi deu haver provisions per portar-les a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 El rei s’entuja perquè no l’ha obeït. 
11 Pensa una solución.	  
12 Passatge de l’oroneta. Ampliarem amb la 
llegenda. 

Mallorca. Lleveu-vos de seguida, jo us donaré dos porters 
perquè us acompanyin, i poseu-ho tot en segrest: digueu als 
patrons dels llenys que vinguin a veure’m, i abans de tornar 
mireu què i què no hi ha, apunteu-ho, i traieu els timons i les 
veles. 
                                               Tal com ho havíem dit es féu, i 
ens dugueren els patrons dels llenys i tot el que hi havia, 
apuntat; i trobàrem que podíem donar ració de farina a don 
Bernat Guillem d’Entença, que havia romàs al Puig, per tres 
mesos, de vi per sis mesos, i que hi havia carn salada i 
civada per dos mesos. I prometérem per escrit als mercaders 
que els ho pagaríem. 
                                               Anàrem a Lleida, manllevàrem 
dels prohoms 60.000 sous, pagàrem als mercaders i la resta 
els ho enviàrem per mar per arrodonir la ració de farina i de 
vi. 
                                               I d’allí ens n’anàrem a Osca. 
                                               [217] Mentre Nós érem a 
Osca, vingué com a missatger un cavaller que era fill d’Osca 
(s’anomenava Guillem de Sales), i vingué per ordre de don 
Bernat Guillem d’Entença, de don Berenguer d’Entença i de 
tota la gent que havíem deixat al Puig. 
                                               Ens saludà de llur part (tenia 
un senyal a la cara i anava embenat i estopejat!), ens demanà 
albixeres i Nós li diguérem que les hi donaríem en proporció 
amb les noves que dugués, i digué: 
                                               —Les noves són tals que us 
plauran i n’estareu content. 
                                               I digué: 
                                               —Ací teniu les cartes dels 
rics-homes i els cavallers que vós deixàreu al Puig. 
                                               » Diuen que Zaien, amb totes 
les forces des de Xàtiva fins a Onda (eren uns 600 cavallers 
i 11.000 homes de peu) vingueren tal dia, a sol eixit a mig 
matí per combatre el Puig. (Deu homes a cavall que havien 
anat a fer una cavalcada cap a València havien tornat al Puig 
i feren saber a don Bernat Guillem d’Entença i a don 
Berenguer, que Zaien venia amb tota la seva host.) 
                                               » Aleshores, oïren llur missa, 
prengueren el cos de Jesucrist els que no l’havien pres i 
eixiren tots armats a fora del Puig. (Deien que si es tancaven 
a les barreres seria pitjor i que els capturarien més aviat que 
si els trobaven defora, que s’encomanaven a Nostre Senyor i 
que volien presentar-los batalla.) 
                                               [218] » Aleshores vingueren 
els sarraïns donant la davantera als peons del front de 
Xèrica, de Sogorb, de Llíria i d’Onda (els que sabien més 
d’armes els posaven al davant, i els cavallers amb la resta de 
la peonada, darrere), de tal manera que en els primers atacs 
que feren derrotaren els nostres i després els nostres 
tornaren altra volta costa avall i recuperaren en el camp el 
que havien perdut. 
                                               » Aleshores els sarraïns es 
posaren a cridar i recuperaren la plaça una altra vegada, i els 
cristians es retiraren a la costa del castell. En fer això, 
vingué una veu des de dalt del castell, dels que ho miraven: 
“Se’n van, se’n van!”. Els cavallers nostres ho sentiren i 
cridaren: “Vergonya, cavallers, vergonya!”; i tots cridaren a 
una veu: “Santa Maria, Santa Maria!”. 
                                               » Els que eren a la rereguarda 
dels sarraïns (que eren més enllà que la resta) començaren a 
fugir primer que els de davant, els nostres atacaren la 
davantera, la migpartiren i això decidí la sort de la batalla, i 
la persecució arribà fins al barranc que hi ha entre Foios i la 
ciutat de València. Molts moriren ferits d’espasa, i d’altres 
sense cap cop. 
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                                               » Dels nostres hi moriren Rui 
Ximenes de Luèsia, que en el primer atac s’endinsà tant que 
no el tornaren a veure fins que el trobaren mort; i hi morí el 
fill de don Xemèn Peres de Tierga, el gran, i un altre que 
portava la senyera de don Bernat Guillem. Hi hagué 
cavallers ferits, però cap de mort. 
                                               [219] I quan els de Terol 
sentiren a dir això (que els cristians havien vençut la batalla) 
i que hi havien perdut molts cavalls, setanta o vuitanta se 
n’anàren al Puig i al cap de dos dies, a hora de terça ja eren 
amb ells.13 
                                               Nós, a Osca, havent escoltat 
aquestes noves, ho férem saber als ordes, ens n’anàrem a la 
Seu, davant de Jesús Natzarè, i amb el bisbe i els canonges 
férem cantar el Te Deum laudamus. 
                                               Tot seguit ens n’anàrem i 
enviàrem missatge als rics-homes perquè vinguessin a Nós. 
                                               Estant a Daroca, enviàrem a 
cercar els caps de les aldees i convocàrem els prohomes de 
les viles i els manàrem que tinguessin 1000 atzembles dintre 
de cinc dies a Terol, que no hi faltessin. I digueren que, com 
que Déu ens havia guiat tant bé i Nós ho volíem, que així ho 
farien. 
                                               Anàrem a Terol i enviarem 
també a cercar la gent de les aldees i els manàrem que dintre 
de tres dies ens tinguessin aparellades 1000 atzembles 
perquè volíem portar queviures al Puig. I ells digueren que 
ho farien, i que farien sempre el que els manéssim, però que 
vuitanta homes a cavall de Terol ja eren allà i que allà els 
trobaríem. 
                                               Pregàrem a don Ferrando Dies 
que ens prestés farina per carregar aquelles 2000 atzembles i 
digué que així ho faria, que enviéssim gent a les aldees i que 
duguessin la farina a Sarrió, que pel camí ens trobaríem i 
que no ens féssim esperar. 
                                               Sortírem amb la nostra rècua i 
amb cent homes a cavall que hi havia i marxàrem cap al 
Puig i anàrem a acampar a les Alcubles. 
                                               A les Alcubles ens digueren 
que Zaien, rei de València, era a Llíria amb totes les seves 
forces i que combatria contra Nós; i Nós diguérem: 
                                               —Que vingui qui vulgui, que 
nosaltres entrarem al Puig. 
                                               Sortírem de les Alcubles i amb 
els nostres atzembles carregades, amb els nostres cavalls 
armats i amb la nostra senyera desplegada entràrem al Puig. 
 
                                               (Don Bernat Guillem, don 
Berenguer d’Entença i els ordes que hi havia sortiren a 
rebre’ns. Nós ens alegràrem amb ells per la bona ventura 
que havíem tingut: i no ens poguren sortir tots a rebre 
perquè havien perdut vuitanta-sis cavalls en la batalla!) 
 
                                               [220] Llavors enviàrem 
missatge a don Eixemèn Peres de Tarassona, a Aragó, 
dient-li que ens enviés quaranta cavalls, que el que més 
valgués costés cent morabetins, i de cent en avall. 
                                               (Mentre estàvem en el Puig, 
vingué a Nós don Ferrando, don Artal de Luna i don Pero 
Cornel (vingueren a Nós perquè havien rebut missatge 
nostre perquè vinguessin a Nós al Puig). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Enfrontament contra els sarrains quan el rei se 
n’ha anat a per queviures. Li ho conten per 
carta. 

                                               I tinguérem missatge que els 
cavalls que nos havíem enviat a cercar eren a Terol, i 
diguérem a don Bernat Guillem d’Entença, a don Berenguer, 
a don Guillem d’Aguiló i als cavallers que eren al Puig, que 
abans que ens n’anéssim els indemnitzaríem dels cavalls que 
havien perdut, i ells n’’estigueren molt agraïts; i els 
diguérem a més que els deixaríem la quinta part nostra 
perquè havien lluitat molt bé a la batalla; i tot ens ho 
agrairen, i reconegueren prou que els havíem fet una gran 
mercè. 
                                               Enviàrem missatge als que 
duien els quaranta cavalls, que eren a Terol, que els 
duguessin a Sogorb, per tal com els cavalls no gosarien 
arribar a nosaltres sense la protecció dels cavallers. Nós 
sortíren i hi anàrem amb aquells rics-homes, i després 
d’arribar a Sogorb, al cap d’un dia, arribaren els cavalls i 
pregàrem i manàrem als rics-homes que diguessin a llurs 
cavallers que venessin alguns dels seus cavalls sense 
encarir-los, per tal com Nós en teníem tan gran fretura, i que 
si ens ho facilitaven, Nós els en donaríem el que valien i 
encara més. 
                                               Digueren que ho farien de bon 
grat, parlàrem amb els cavallers, veiérem els cavalles que 
ens agradaven i en compràrem quaranta-sis, que ens 
costaren 60.000, i amb els quaranta que havíem fet venir 
foren vuitanta-sis. Els rics-homes se n’anaren a Aragó i Nós 
restàrem allí amb tretze cavallers. 
                                               [221] Un cop fet això vàrem 
tornar al Puig pel camí de Morvedre. En arribar prop de 
Morvedre discutírem si passaríem per la collada que hi ha 
vora el castell de Morvedre (és a dos trets de ballesta del 
castell com a màxim) i els altres digueren que seria millor 
que passéssim per la vall del Segon. 
                                               Un cavaller (el nom del qual 
no recordem) digué que passéssim per la collada, que 
hauríem passat abans que ells se n’haguessin adonat. A Nós 
ens semblà que deia el millor i els diguérem: 
                                               —Vosaltres feu tal com jo 
diré: jo no tinc aquí penó ni senyera, agafem un llençol dels 
dels cavalls i fem-ne una; agrupem-nos amb els cavalls, 
nosaltres prendrem les llances, els escuts i els capells de 
ferro i anirem al costat, entre els cavalls i el castell, i anirem 
tan acostats als cavalls que es pensaran que hi ha més 
cavallers dels que hi ha. 
                                               Ho férem així i tots els que 
eren amb Nós hi estigueren d’acord. En passar eixiren un 
miler de sarraïns a la costa de Morvedre, cridant i aücant, 
però sense gosar acostar-se’ns, i amb la voluntat de Déu 
passàrem i ens n’anàrem al Puig. 
                                               I el dia que hi arribàrem 
repartírem els vuitanta-sis cavalls als que els havien perdut. 
                                                
  
Una feina d’aranya, 1237-38 [§§ 222–230] 
  
                                       
                                               [222] Després d’això 
prenguérem comiat de don Bernat Guillem d’Entença, d’En 
Guillem d’Aguiló i dels cavallers que havien sortit fins a 
Puçol i els férem tornar, car no volíem que el Puig 
romangués sense cavallers (hi havíem deixat els cavalls de 
quatre o cinc cavallers que anaven amb Nós!). 
                                               Aquell mateix dia arribàrem a 
Borriana. Era dia de dejuni, i després de menjar arribà En 
Guillem d’Aguiló tot sol; li demanàrem com era que venia 
tan sol i ell digué que havia vingut per mar, amb una barca. 
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Li demanàrem si estaven bé els del Puig i digué que sí, molt 
bé, però que hi havia notícies recents. (Don Pero Cornel era 
amb Nós.) I els de la nostra companya digueren: 
                                               —Quines notícies són, 
aquestes. 
                                               I ell digué: 
                                               —Els del Puig diuen que Zaien 
hi serà demà al matí amb totes les seves forces. 
                                               I Nós i tots els altres que hi 
eren diguérem: 
                                               —Nosaltres n’hem sortit avui 
al matí i ni tan sols se’n parlava, d’això ¿com podria ésser, 
això? 
                                               I digué ell: 
                                               —Sapigueu del cert que diuen 
que ell coneixia la vostra partença, en anar-vos-en del Puig, 
i que s’han unit tots els sarraïns que hi ha de Castalla i 
Cocentaina ençà, i que tan aviat com sàpiguen que vós heu 
partit d’allí ells hi vindran: així s’explicava al campament. 
                                               Nós hi tots els altres no en 
férem cas, que no podia ésser, i no ens preocupàrem per 
aquelles notícies. 
                                               [223] En arribar la mitjanit 
trucaren molt fort a la porta de la vila. El porter vingué a 
Nós i digué: 
                                               —Truquen molt fort a la porta 
de la vila, és un home a cavall que diu que vol parlar amb 
vós. 
                                               I Nós li diguérem que obrís. 
                                               don Pero Cornel dormia davant 
de Nós i Nós li diguérem: 
                                               —¿Heu sentit? ¿Deuen ser 
veritat les notícies d’En Guillem d’Aguiló? 
                                               I don Pero Cornel digué: 
                                               —A fe meva que això és el que 
temo... 
                                               Entrà Sanç de Móra amb el 
perpunt vestit, l’espasa cenyida i el capell de ferro, que 
s’havia llevat de la testa, i ens digué: 
                                               —Senyor, Déu vos sal! Vinc 
ací per manament de don Bernat Guillem d’Entença a veure 
don Pero Cornel, que no volia dir-vos-ho a vós. 
                                               I digué don Pero Cornel: 
                                               —Quin manament és aquest? 
                                               I ell digué: 
                                               —Don Bernat Guillem us 
envia a dir que Zaien amb totes les seves forces serà demà al 
matí al Puig i ha de presentar-li batalla. Si ell us veiés en un 
cas semblant no us fallaria: us prega que aneu a auxiliar-lo. 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —¿Una batalla? 
                                               I ell digué: 
                                               —Sí, senyor. Amb tota certesa 
hi seran al matí.14 
                                               I aleshores digué don Pero 
Cornel: 
                                               —Senyor, jo us diré com ho 
heu de fer: nosaltres anirem amb vós fins passat el grau 
d’Orpesa, i d’allí endavant no tingueu por de res. Si tots 
cuiteu a caminar hauré tornat a l’hora de la batalla. Com que 
don Bernat Guillem m’ho ha enviat a dir així no puc 
mancar-li. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Amenaça dels sarraïns. Bernat Guillem 
d’Entença demana auxili al rei.  

                                               I Nós diguérem: 
                                               —Per la fe que dec a Déu i 
vós, don Pero Cornel, que serà altrament: si jo els he deixat 
en aquell lloc, i hi han romàs sota la fe de Déu i la meva i 
essent Nós tan a prop d’ells... no combatran sense Nós! 
                                               I ell digué: 
                                               —Senyor, no ho feu, que això 
no us toca a vós: ens heu d’enviar a nós per a aquests afers, i 
vós no hi heu d’anar. 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —Sapigueu, don Pero Cornel, 
que per res del món deixaré d’anar-hi. No cal que en parleu 
més que no deixaria de fer-ho per res. 
                                               Aleshores n’hi hagué alguns 
que digueren: 
                                               —Sembla ben bé tot un rei que 
no vol desemparar els seus vassalls d’amagat! 
                                               (Nós ho sentírem ben bé quan 
ho deien!) 
                                               don Alemany de Sàdaba estava 
malalt a Borriana i tenia un bon cavall i li enviàrem un home 
nostre perquè ens el prestés, que havíem de tornar al Puig 
per raó de la batalla. I ell ens el prestà ben volenterosament i 
de grat.15 
                                               [224] Immediatament 
muntàrem a cavall a mitjanit i anàrem riba mar, i després 
d’haver passat Almenara el nostre capellà anava amb Nós i 
demanàrem per oir missa i confessar-nos per si havíem 
oblidat algun pecat i que tots prenguéssim el cos de 
Jesucrist; oírem la missa i el rebé tothom que el volgué 
rebre.16 
                                               Mentre Nós anàvem així, se’ns 
acostà don Fortuny Lopes de Sàdaba (que era bon cavaller i 
tractava de sobrino a tothom que estimava) i ens digué: 
                                               —Què us sembla que passarà 
avui? 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —A fe meva que avui es triarà 
la farina del breny! 
                                               I vingué a abraçar-nos i digué 
que Déu ens donés bona sort.ò 
                                               I en arribar vora el riu de 
Morvedre, vingué a Nós don Martí Peres (que després fou 
justícia d’Aragó) i ens digué: 
                                               —Senyor, hauríeu d’enviar dos 
cavallers al Puig a veure quines notícies hi ha o no hi ha i 
com estan. 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —doncs aneu-hi vós. 
                                               I ell digué: 
                                               —doneu-me un company. 
                                               L’hi donàrem i hi anà. I abans 
que Nós arribéssim a mitja llegua del Puig vingué a Nós 
corrent i Nós en veure’l venir d’aquella manera ens 
pensàrem que era veritat, i li diguérem: 
                                               —¿Quines notícies porteu? 
                                               I ell digué: 
                                               —Bones: els del Puig estan 
molt bé i no hi ha res del que us deien.17 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Passatge útil per veure la funció 
propagandística. 
16 Se’n va cap al Puig i abans escolta missa. 
17 Martí Peres S’avança per veure si es cert que 
ataquen el Puig, però en realitat no. 
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                                               [225] En arribar allí, d’acord 
amb don Bernat Guillem d’Entença i els altres, decidírem 
enviar gent a fer incursions per València, i hi enviàrem els 
adalils (i foren cinquanta homes a cavall) i dugueren una 
dotzena de sarraïns i unes cinquanta sarraïnes que havien 
sortir els uns a cercar llenya i els altres per obtenir de què 
menjar. 
                                               Així que hagueren arribat els 
demanàrem si els sarraïns s’havien tornat a aplegar per venir 
al Puig (ho demanàrem a cadascun dels sarraïns per separat, 
per tal que no s’intercanviessin les notícies) i digueren que ~ 
no hi ha cap aplegament ~ tret dels que eren a la vila. 
                                               En sentir aquestes noves 
diguérem als cavallers que ens n’aniríem, car més els 
convenia que ens n’anéssim que no pas que romanguéssim 
allí, car des de Catalunya i Aragó els enviaríem ajut a les 
seves necessitats millor que no faríem romanent amb ells. (I 
aquell dia cada cavaller deixava a un amic seu els seus 
capells de ferro i, si la tenia, una bona llança!), i ens 
n’anàrem cap a Borriana. 
                                               I diguérem a don Bernat 
Guillem que se’n tornés des de l’alqueria anomenada Puçol, 
i se’n tornà per ordre nostra. Don Berenguer d’Entença 
digué que havia de parlar amb Nós i ens seguí fins a prop 
del riu de Morvedre (amb ell hi havia una dotzena de 
cavallers que tenien cavalls, armes i perpunts) i després se’n 
tornà. 
                                               [226] I després que ell se 
n’hagués tornat i nosaltres haguéssim passat el riu prop del 
començament de l’aiguamoll que neix de la mar, Miquel 
Garcés (que era de Navarra i resideix a Sarinyena) i els 
troters que anaven caminant davant cridaren: 
                                               —A les armes! 
                                               I don Pero Cornel, que sentí 
que cridaven a prendre les armes, va agafar les seves i 
esperonà per tirar cap endavant, però Nós cuitàrem a 
prendre’l per les regnes i li diguérem: 
                                               —¿Què passa, don Pero 
Cornel? ¿És la crida d’algun eixea, això? Atureu-vos i 
vegem primer què passa abans que no us precipiteu! 
                                               (Amb nosaltres hi havia don 
Eixemèn de Foces, don Ferran Peres de Pina i don Fortuny 
Lopes de Sàdaba, i entre la nostra gent, la de don Pero 
Cornel i la de don Eixemèn de Foces érem disset. Don 
Fortuny Lopes no tenia més que una barbuda, que es posà a 
la testa, una garnatxa que es vestí, un mul en què cavalcava i 
una llança que sostenia!... I no teníem cap cavall armat, sinó 
només els perpunts, els capells de ferro i les llances: els 
troters nostres s’acostaren cap a mar perquè volien 
refugiar-se en una barca en què anava En Guillem 
d’Aguiló!)18 
                                               [227] Aleshores arribaren dues 
atzembles i demanàrem què portaven i ens digueren que 
portaven set guarniments de cos i de cavall; i manàrem que 
els descarreguessin tot seguit i que guarnissin els cavalls, i 
un cavaller (però no me’n recordo del seu nom) digué: 
                                               —¿Per què no envieu a cercar 
don Berenguer, que encara arribaria a temps? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 De camí a Borriana, Miquel Garcés, que 
capdavanta el grup, els avisa que hi ha sarrains. 
Però ells no tenen armes ni gent sufient per 
combatir-los. 

                                               I manàrem a Domingo de 
Fraga, un criat nostre, que hi anés i que cuités a venir tan 
aviat com pogués, que ja veia com estàvem. 
                                               Mentre fèiem guarnir els 
cavalls, ens vestírem un gonió i ens calçàrem a peu dret les 
calces de ferro; mentre ens estàvem calçant la dreta, els 
nostres digueren: 
                                               —Mireu-los, que vénen per 
allí! 
                                               Ens la traiérem de la cama i 
diguérem: “Tant se val si tenim el cos i el cavall 
guarnits!...”, i muntàrem a cavall. 
                                               I els altres estaven encarats per 
venir a atacar-nos i calculàrem que deurien ésser uns 130 a 
cavall, entre don Artal d’Alagó i els seus homes i els 
sarraïns. 
                                               (Nós no sabíem que hi era don 
Artal d’Alagó! Abans que haguéssim pogut armar-nos els 
sarraïns havien capturat Miquel Garcés i un ase que duia el 
llit de don Eixemèn de Foces: això havia passat quan 
deturàrem don Pero Cornel.)19 
                                               En haver muntat a cavall, un 
cavaller que portava el penó de don Pero Cornel el portava a 
la nostra esquena i don Fortuny Lopes de Sàdaba li digué: 
                                               —Babieca! —va dir—, poseu 
el penó davant del Rei, i no el porteu a la seva esquena! 
                                               I el cavaller posà el penó 
davant nostre. 
                                               I digué don Ferran Peris de 
Pina: 
                                               —Ells són molts i vós teniu 
aquí poca gent: no hi ha més remei que córrer davant d’ells i 
campi qui pugui fins que puguem refugiar-nos al Puig. 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —No ho faré pas, don Ferran 
Peris, que mai no he fugit ni sabria com fer-ho: creieu-me 
que el que Déu em vulgui donar ho rebré aquí davant d’ells! 
                                               Férem pinya i ells es giraren 
cap a nosaltres dues vegades per venir a escometre’ns, però 
Déu no volgué que ens escometessin i així fou com ens 
situàrem.20 
                                               (Alguns deien, al cap de més 
d’un més d’haver passat això, que don Artal sabia que Nós 
hi érem i que havia prohibit que ens escometessin. Però això 
no pot ésser de cap manera, perquè Miquel Garcés, que 
havia estat capturat, encara no havia arribat on era ell i Nós 
no teníem senyera ni penó nostre per fer-nos reconèixer, 
sinó el de don Pero Cornel! Estic segur que fou després 
quan Miquel Garcés els digué que Nós hi érem.) 
                                               Aleshores veieren venir don 
Berenguer d’Entença, es ficaren per l’oliverar i el figueral 
de la vall del Segó i se n’anaren al pas fins a Almenara, i 
Nós estiguérem content de veure’ls marxar! 
                                               [228] Aleshores, quan ells 
començaven a anar-se’n, arribà don Berenguer i li diguérem 
que ens acompanyés fins a Borriana. Digué que ho faria de 
grat i que no se separaria de Nós fins al moment d’haver 
arribat a Borriana. 
                                               Nós ens pensàvem que 
sortirien a rebre’ns a la ràpita, però no sortiren; i en haver 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19Els sarrains en són 130, molts més que ells, i 
han capturat a Miquel Garcés. 
20 Ferran Peris de Pina suggereix fugir però el 
rei es nega perquè ell mai no ha fugit. 
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arribat a Borriana, don Pero Cornel ens digué que 
mengéssim i que reposéssim allí tot aquell dia. 
                                               Però Nós diguérem a don Pero 
Cornel: 
                                               —Don Pero Cornel, aquestes 
no són les regles de la guerra, car hom perd de vegades per 
culpa del repòs. Per la fe que us dec, que avui no menjarem 
ni ens aturarem fins a Orpesa. 
                                               I ell digué: 
                                               —¿I per què no? 
                                               —Per la raó següent -diguérem 
Nós—: si els sarraïns avui anaven de tranuitada al grau 
d’Orpesa tingueu per segur que ens ho espatllarien tot i ens 
destruirien; per ara encara no ens poden haver pres la 
davantera. Anem aquesta nit fins a Orpesa i després 
descansarem allí, i d’allí endavant podrem anar segurs. Que 
don Berenguer se’n torni aquesta nit de tranuitada: que no 
temi res, que no sabran el seu pla tan fàcilment com podrien 
saber el nostre. 
                                               I prengué comiat de Nós i se 
n’anà. 
                                               [229] Nós manàrem que cap 
dels nostres homes romangués a la vila i que ens seguissin, i 
no eixírem de la vila més que Nós, don Pero Cornel i Pere 
Palasí. 
                                               En haver travessat el riu 
Millars, s’acostà un ballester corrent, anava a cavall, amb el 
capell de ferro al cap i la ballesta parada. I Pere Palasí 
digué: 
                                               —Mireu, un genet que ve 
corrent! 
                                               Nós i don Pero Cornel 
volguérem eixir vers ell, però Pere Palasí digué: 
                                               —Hi eixiré jo, que no és cosa 
vostra. 
                                               Ens aturàrem i ell sortí a 
trobar-lo. 
                                               —¿Com és que vas corrent 
així, amb la ballesta parada, com si volguessis tirar contra 
nosaltres? 
                                               I ell digué: 
                                               —Senyor, que em maten! 
                                               Li demanà què li passava i 
digué que Abèn Llop havia assaltat el comanador d’Orpesa 
en el pinar de deçà del grau i que havia fet presoner el 
comanador. 
                                               I li diguérem: 
                                               —¿Tu anaves amb el 
comanador? 
                                               I ell digué: 
                                               —Sí, senyor. 
                                               —I tu ¿com és que gosaves 
venir cap ací si el teu senyor era pres? I venies amb la 
ballesta parada: hauria valgut més que tiressis als sarraïns i 
no a Nós! 
                                               I li diguérem: 
                                               —Vilà de merda! ¿Com has 
pogut desemparar el teu senyor? Si t’haguessin capturat 
hauries sortit per cent cinquanta o dos-cents sous, i l’has 
desemparat en el camp de batalla!... Per Crist que mai 
havies fet una acció tan vil: descavalca del cavall!... 
                                               I ell digué: 
                                               —Senyor, ¿per què he de 
descavalcar? 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —Per culpa del que has fet. 

                                               Li prenguérem el cavall, el 
perpunt, el capell de ferro i la ballesta, i no li deixàrem més 
que una gonella i hagué de venir a peu darrere nostre. 
                                               [230] En haver anat dellà del 
riu un miller esperàrem la nostra gent, i quan hagué arribat 
passàrem tots junts alhora el grau, i acampàrem a Orpesa 
que ja era fosc. 
                                               Com que dúiem carn de 
Borriana, pa i vi, menjàrem, i després ens n’anàrem a dormir 
i dormírem fins entrat el matí. Al matí oírem missa 
(l’Hospital senyorejava aleshores aquest lloc) i aquell 
mateix dia ens n’anàrem a Ulldecona, i l’endemà entràrem a 
Tortosa. 
                                               Demanàrem quèsties a les viles 
d’Aragó i Catalunya i manàrem a tothom que tingués feus 
en nom nostre, i a les ciutats, que vinguessin per Pasqua a la 
host que pensàvem fer contra València. 
                                               Immediatament entràrem a 
Aragó i en arribar a Saragossa vingueren a Nós don 
Ferrando, don Blasco d’Alagó, don Eixemèn d’Urrea, don 
Rodrigo Liçana, don Pero Cornel, don Garcia Romeu i don 
Pero Ferrandes d’Açagra, i ens vingueren a trobar com si 
fossin una cort, tot i que Nós no l’havíem convocada.21 
  
9. Una feina d’aranya, 1237-38 [§§ 231–241] 
9 Una feina d’aranya, 1237-38 [§§ 231–241] 
  
                                      [231] Quan feia vuit o més dies que 
érem a Saragossa arribà un missatge dient que don Bernat 
Guillem d’Entença havia mort. 
                                               Els rics-homes se 
n’assabentaren abans que Nós i es posaren d’acord per venir 
davant de Nós i anunciar-nos la mort de don Bernat Guillem 
perquè ens repenséssim els nostres plans respecte al Puig de 
Santa Maria, ja que ell era mort. 
                                               Vingueren tots tristos davant 
de Nós i tots els rics-homes digueren a don Ferrando que 
prengués la paraula i que ens anunciés la mort de don Bernat 
Guillem. (Nós coneguérem per les seves cares que havien 
sentit males notícies.) Ens digueren que féssim sortir tots els 
homes de la cambra tret d’ells, Ferran Peres de Pina i En 
Bernat Vidal, que era home prudent i anava amb Nós. Els 
férem eixir i després don Ferrando prengué la paraula en 
nom propi i dels altres i ens digué així: 
                                               —Senyor, Nostre Senyor ha fet 
totes les coses del món i les desfà quan a ell li plau. 
                                               » Nós restem obligats a vós en 
tot allò que sigui a profit vostre, i ens plauria molt, i ens 
pesaria tota contrarietat que us succeís, perquè ens em 
assabentat d’unes noves que us podrien perjudicar si no no 
preníeu consell de seguida. 
                                               » Les noves ens pesen molt per 
ell, que ho valia, i per vós: us fem saber que don Bernat 
Guillem d’Entença és mort. Nosaltres ho sabem amb tota 
seguretat. 
                                               » I com que ell tenia 
encomanat de vós un afer tan important, tan honrós i en la 
frontera, és menester que hi prengueu consell. 
                                               [232] En sentir aquestes 
paraules restàrem molt torbat i no els poguérem respondre 
fins al cap d’una estona pel gran dolor que teníem de la seva 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 El rei demana als nobles, i no ordena perquè 
no pot, que el seguisquen. 
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mort; i després d’haver estat una estona esforçant-nos de 
respondre’ls, els diguérem així: 
                                               —La mort de don Bernat 
Guillem ens pesa molt per moltes de raons. La primera 
perquè ens tocava de parentiu, car era oncle nostre per part 
de la nostra mare, i li havíem encomanat un lloc tan estimat 
com ens era el Puig, perquè per allí es pot prendre València 
i el regne. 
                                               » I ens pesa encara més que 
per tot el que hem dit per una altra raó: per ço car la seva 
persona era molt bona i lleial i tenia gran voluntat de 
servir-nos. I servint Déu i a nosaltres ha mort en acte de 
servei. 
                                               »Però ens conhortem perquè la 
seva ànima, segons que tot bon cristià ha de creure, anirà a 
bon lloc. 
                                               » Però estic torbat per les 
vostres paraules i per la notícia de la seva mort. Aquesta nit 
no podria veure ni entendre res pel pesar que tenim, però 
demà, després de la missa matinal, veniu davant de Nós i 
deliberarem juntament amb vosaltres què és el que hem de 
fer en aquell lloc.22 
                                               I tots digueren que teníem raó i 
que l’endemà serien davant nostre. 
                                               Nós al matí oírem la nostra 
missa a casa nostra (no volíem eixir defora perquè la gent no 
veiés el disgust que en teníem) i tots vingueren allí. Els 
ficàrem en una cambra i els pregàrem i els manàrem que ens 
aconsellessin i ens donessin ajuda respecte a com havíem de 
fer-ho en un afer tan important com era aquell, i digueren 
que es retirarien a part, que deliberarien i que després 
vindrien davant nostre i que ens exposaríen les seves 
recomanacions. 
                                               (Nós els diguérem que no els 
calia retirar-se de la nostra presència, però que si ho volien, 
a Nós ens semblava bé.) 
                                               Anaren a deliberar i al cap 
d’una hora tornaren a Nós i digueren a don Blasco d’Alagó 
que exposés el que havien acordat, perquè era més entès en 
els afers de València que no ells, car ell havia estat entre ells 
dos o tres anys. Don Blasco s’hi resistí una estona sense 
voler parlar, i tots li digueren a una veu que volien que ell 
ho digués perquè hi era més entès que ells, i don Blasco 
digué que diria el que havien acordat, i digué: 
                                               [233] —Senyor, aquest és 
l’acord que tots hem contemplat i pensat: 
                                               » Hem de procurar la vostra 
conveniència, i no sols la vostra conveniència sinó les 
despeses que heu de fer per conservar el Puig. I nosaltres 
veiem que no teniu tresor suficient per poder dur a terme 
una despesa tan gran com la que heu començar a fer. 
                                               » Pel que a nosaltres ens 
sembla, trobaríem bé que manéssiu tornar a la vostra gent, 
i en una altra ocasió podríeu fer millors preparatius dels que 
teniu ara per assetjar i prendre València. 
                                               » Com més us costarà aquest 
lloc, si no havia d’arribar a bon terme, pitjor serà per a vós i 
per a nosaltres. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Els nobles li comuniquen al rei que Bernat 
Guilem d’Entença ha mort i que es replantege 
conquerir el Puig. Ell els diu que es reunirán 
l’endemà. 

                                               » Tot això ho podeu tornar a 
fer més endavant prenent València, i la prendreu amb la 
voluntat de Déu. 
                                               Acabades aquestes paraules 
digué don Ferrando: 
                                               —Senyor ¿recordeu que quan 
començàreu l’acció del Puig us vaig dir que no ho podríeu 
dur a terme i que faríeu una gran despesa debades? Tots 
nosaltres abonem el consell que us ha donat don Blasco.23 
                                               Nós volguérem saber si tots els 
altres abonaven aquell consell, i tots admeteren que sí. 
                                               [234] I Nós els responguérem 
que no hauríem pensat mai a rebre per part seva un consell 
com aquell, que el que fèiem ho fèiem en servei de Déu, i 
que era quelcom que ningú del nostre llinatge no havia fet; 
que a causa de la mort de don Guillem, que era un ric-home 
nostre i que havia vençut en batalla les forces del rei de 
València... que havíem dut a terme la major part de l’acció 
que ens faria guanyar el regne de València... i si deien que 
jo desemparava el Puig a causa de la mort de don Bernat 
Guillem dirien que tot el mèrit de la conservació d’aquell 
lloc era d’ell; ~ en tot cas demostraré que el meu valor es tal 
que no s’hi coneixerà la mort de don Bernat Guillem ni 
encara que n’hi morissin quatre o cinc de la seva mateixa 
categoria! I us faig saber que aquell lloc no serà abandonat, 
sinó que des d’allí guanyarem València i després la resta 
d’aquella terra. 
                                               Però cap dels rics-homes es 
mostrà d’acord amb l’opinió que expressàrem, tret de Ferran 
Peres de Pina i En Bernat Vidal (aquests no ho gosaren dir 
davant dels altres sinó a part). 
                                               I manàrem a tots els que eren 
allí que per Pasqua estiguessin amb Nós, ~ que Nós ens 
n’anem ara mateix al Puig.24 
                                               [235] I amb una cinquantena 
de cavallers de la nostra mainada ens n’anàrem al Puig, i 
don Eixemèn d’Urrea ens acompanyà, i manàrem al fill de 
don Bernat Guillem d’Entença (que s’anomenava don 
Guillem d’Entença) que vingués amb Nós (podia tenir uns 
deu o onze anys). 
                                               En arribar-hi trobàrem don 
Berenguer i En Guillem d’Aguiló i la gent que hi havia de 
l’Hospital i del Temple, de Calatrava i d’Uclés 
desconhortats; i trobàrem que el tenien al taüt, esperant que 
els ordenéssim què havien de fer. Nós els aconhortàrem amb 
les nostres paraules i els diguérem que no s’espantessin 
perquè llur senyor era mort, que Nós els faríem de senyor i 
que en llur bé i en llur profit Nós els tractaríem tan bé com 
ell o més, i férem soterrar don Bernat Guillem fins que el 
poguessin dur a Sogorb, on ell havia promès la seva 
sepultura. 
                                               [236] L’endemà al matí, oïda 
la misa, enviàrem a cercar En Guillem d’Entença, fill seu, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 L’endemà es reuneixen i els nobles l iexposen 
la seua voluntat: volen que abandone el Puig 
perquè no té prou diners per dur-ho a terme i 
tots ells perdran molt. 
24 Jaume I discurseja i diu que ell continuarà la 
Conquesta. Els nobles, a excepció de dos, no es 
mostren d’acord però ell els requereix per a 
Pasqua. 
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que era allí amb Nós, el férem cavaller i li donàrem tota la 
terra que el seu pare senyorejava en el nostre nom. 25 
                                               Els cavallers i els altres que 
veien que Nós ens capteníem tan bé amb el fill i amb els 
cavallers que havien romàs del pare n’estigueren molt 
agraïts i pregàren a Nostre Senyor que ens donés vida pel 
gran i bon exemple que havíem fet en el cas del fill i de la 
conservació d’aquell lloc. 
                                               Després d’haver disposat així 
aquest afer i d’haver-los deixat ajut per a les despeses fins a 
la Pasqua (que hauríem de venir amb la nostra host), 
volguérem, ja que don Bernat Guillem era mort, que fos cap 
de la companya don Berenguer d’Entença. 
                                               Ells s’assabentàrem que Nós 
ens en volíem anar, parlaren els uns amb els altres i 
retiradament acordaren anar-se’n, la major part dels del 
Puig, els uns per les feines que tenien en llur terra i els altres 
per les malaventures que hi trobaven, que no hi volien 
restar. 
                                               (I de tot això Nós no en sabíem 
res!) 
                                               Allí hi havia dos frares 
predicadors per confessar i predicar, un anomenat fra Pere 
de Lleida i un altre; vingueren a veure’ns i fra Pere digué 
que volia parlar amb Nós en privat i ens digué que se’n volia 
anar amb Nós, que no pensava romandre-hi. I Nós li 
diguérem: 
                                               —¿Per què us en voleu anar, si 
aquí sou molt necessari...? Una per predicar-los, i l’altra 
perquè si algú arribava a l’hora de la mort vós els sabríeu 
confessar més bé que un capellà que no hi entendria gens. 
                                               I ell digué: 
                                               —Jo us diré per què me’n vull 
anar: més de seixanta cavallers i homes honrats dels més 
grossos d’aquest lloc han parlat amb mi i diuen que se 
n’aniran de dia o de nit quan vós us n’aneu. 
                                               I Nós li diguérem: 
                                               —Ens sorprèn molt que hagin 
guanyat la batalla, que Nós els hàgim indemnitzat els cavalls 
que havien perdut, que hàgim procurat el seu sosteniment i 
que no puguin aguantar fins a Pasqua, que no falten més que 
dos mesos, que Nós vindrem ací amb la nostra host per anar 
a assetjar València. 
                                               —Sapigueu —digué ell— que 
s’ha estès l’alarma que si vós us n’aneu ells també se’n van. 
Sapigueu, doncs, que jo no hi romandré, que no vull morir 
fins que Déu vulgui, si me’n puc guardar... 
                                               I Nós diguérem: 
                                               —Podeu anar-vos-en. Nós hi 
pensarem tota aquesta nit i us donarem una resposta demà al 
matí. 
                                               Se n’anà i ens deixà molt 
capficat, car ens semblava una teranyina: que Nós hi 
haguéssim esmerçat tant d’esforç i que encara no en una 
hora ho perdéssim; que ho haguéssim conservat amb tant 
bon preu i amb tan gran honor i que ara ho haguéssim 
d’abandonar Nós i els cavallers ens comportaria un gran 
perjudici i un gran dany a més de la vergonya.26 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Se’n torna al Puig amb el fill de Bernat 
Guillem d’Entença. 
26 El rei s’assabenta que quan ell marxe, molts 
dels cavallers ho faran d’amagades. Li ho conta 
un frare que també vol marxar i el rei es queda 
molt capficat perquè això significaría fracassar. 
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               [237] Aleshores anàrem a colgar-nos i no 
volguérem donar a conèixer a ningú dels nostres aquelles 
paraules. 
                                               (I encara que fos en temps de 
gener, que fa tant de fred, ens regiràrem durant tota la nit 
més de cent vegades dins el nostre llit, d’una banda a l’altra, 
i suàvem tant com si estiguéssim prenent un bany! 
                                               I després d’haver-hi estat 
pensant molt ens adormírem del cansament de la vetlla que 
havíem fet. Entre mitjanit i l’alba ens despertàrem i 
tornàrem a pensar-hi. Pensàvem que havíem d’heure’ns-les 
amb mala gent, car no hi ha al món gent tan soberga com els 
cavallers: quan Nós hauríem partit no tindrien vergonya 
d’escapolir-se de nit o de dia, anar-se’n a Borriana (no hi ha 
sinó set llegües) i sortir per la terra que ja havíem conquerit, 
pocs o molts, tots els que volguessin anar-se’n, car podien 
fer-ho sense cap precaució!... I pensàrem qua amb l’ajuda de 
Déu i de la seva mare havíem conquerit des de Tortosa fins 
a Borriana i que si aquell lloc s’abandonava i es perdia que 
es perdria també l’altre lloc que havíem conquerit. 
 
Per tot això tinguérem la pensada d’anar al matí a l’església 
de Santa Maria i convocàrem a consell els cavallers i els 
altres. 
                                               (I demanàrem a fra Pere si 
volia que no mantinguéssim en secret el que ell ens havia dit 
i que en parléssim amb ells. Ell ens digué que no, ans al 
contrari, que n’estava molt content que ho féssim. 
                                               I quan foren aplegats davant 
nostre els diguérem: 
                                               —Barons, prou coneixem i 
creiem que vosaltres i tots els que hi ha a Espanya sabeu la 
gran mercè que Nostre Senyor ens féu en el temps de la 
nostra joventut en l’empresa de Mallorca i la resta de les 
illes i en la conquesta que hem fet de Tortosa ençà. 
                                               » Vosaltres us heu congregat 
ací per servir Déu i a nosaltres. Ara bé, fra Pere de Lleida ha 
parlat aquesta nit amb Nós i ens ha dit que la major part de 
vosaltres volia anar-se’m si Nós ens n’anàvem. 
                                               » Ens sorprèn molt perquè Nós 
pensàvem fer aquest viatge a profit vostre i de la nostra 
conquesta, però com que entenem que us pesa la nostra 
partença —ens aixecàrem dret i diguérem:—, Nós 
prometem ací davant de Déu, en aquest altar que és de la 
seva mare, que no passarem Terol ni el riu de Tortosa fins 
haver pres València i que enviarem a cercar la reina nostra 
muller i la nostra filla, que ara és reina de Castella, perquè 
vinguin i entengueu la gran voluntat que tenim de romandre 
i conquerir aquest regne a servei de Déu. 
                                               [238] En escoltar aquestes 
paraules no hi hagué ningú a l’església que no arrenqués a 
plorar, i Nós ho férem amb ells i els diguérem: 
                                               —Aconhorteu-vos ara mateix, 
que Nós no partirem d’aquí fins que hàgim conquerit la 
ciutat de València.27 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ell encara els necessita perquè no té un gran 
poder. 
27 Convenç els nobles que es queden dient-los 
que durà a la reina i a la filla al Puig. 
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                                               Ells se n’anaren contents i 
alegres de les paraules tan substancioses que els havíem dit. 
                                               Dites aquestes paraules i 
havent-se’n anat ells, enviàrem tot seguit els nostres 
missatgers a la reina perquè anés a Tortosa i a don Ferrando, 
el nostre oncle, perquè l’acompanyés. Nós romanguérem al 
Puig fins als quinze dies d’haver fet tot això i després ens 
n’anàrem cap a la banda de Peníscola, car no volíem passar 
l’Ebre a causa del que els havíem dit. 
                                               [239] El dia que havíem 
assenyalat a la reina perquè fos a Tortosa acompanyada de 
don Ferrando ens enviàren a Peníscola un missatge dient 
que eren a Tortosa, i Nós els enviàrem missatge que 
cuitessin a venir a Peníscola. 
                                               (Car Nós no podíem passar 
l’Ebre a causa del pacte que havíem fet amb els cavallers 
que eren al Puig: en arribar a Nós, Nós els diríem per quina 
raó havíem fet aquell pacte.) 
                                               Quan eixiren de Tortosa per 
venir cap a Nós caigué una gran pluja, i plogué tant en 
aquella ocasió que quan volgueren passar el riu per 
Ulldecona no el pogué passar sinó un cavaller que passà 
amb un cavall (i passà nedant!) i abans de passar li digueren 
que anés a Peníscola a veure’ns i que ens fes saber que la 
reina i don Ferrando havien arribat a Ulldecona, i que no 
podien passar el riu amb les dames i que manéssim què 
havíen de fer. 
                                               Nós diguérem al missatger que 
hi aniríem: ja havíem sopat i muntàrem a cavall. 
                                               (La pluja ja havia parat i hi 
havia una mar tan grossa a causa del vent, que venia de 
xaloc, que quan una onada venia contra el castell de 
Peníscola, cap al grau de Tortosa, passava fins a l’altra 
banda del castell, i quan les altres venien de la part d’Orpesa 
passaven també a l’altra banda sobre l’arena!) 
                                               Partírem (el riu ja havia baixat 
a Ulldecona, no molt; passàrem sense nedar: el riu encara 
baixava plenet i arribava fins a les talles de les selles dels 
cavalls!) i trobàrem allí la reina i don Ferrando (ells ja 
coneixíem la paraula  que havíem donat als rics-homes i als 
cavallers del Puig). 
                                               Parlàrem amb la reina i don 
Ferrando en privat i els diguérem com ens ho havíem fet al 
Puig perquè els cavallers se’n volien tornar tots si Nós ens 
n’anàvem en aquell punt i moment, i quan veiérem la seva 
voluntat, encara que no els calgués témer res per la victòria 
que havien tingut, perquè Nós els havíem indemnitzat els 
cavalls que havíem perdut i perquè els deixàvem queviures 
suficients, malgrat tot això no volien romandre en aquell 
lloc ni es donaven vergonya del mal paper que feien per tal 
com aquell lloc era tan cabdal per a Nós per la bona acció 
que hi havíem fet i que es perdria per la seva maldat i la 
seva flaquesa si fos per Nós ~ per això temem dues coses: ~ 
una que no desplagués a Déu que no concloguessin el que 
Nós havíem iniciat bé, i l’altra que hom ens podia blasmar 
amb tota la veritat. 
                                               [240] Aleshores respongué don 
Ferrando, el nostre oncle, i digué que s’admirava molt de la 
pensada que havíem tingut des del moment de posar-la en 
obra, car prendre València era molt difícil i volíem fer 
quelcom que ningú del nostre llinatge no havia pogut 
aconseguir, i que Nós no entréssim als nostres regnes, volent 
fer coses tant importants, sense parlar amb els nostres homes 
ni ells amb Nós que fóra quelcom que no es podia fer ~ car 
un afer tan important no és pot dur a terme així. 

                                               I la reina assentí al que ell 
havia dit, car tots dos s’havien posat d’acord pel camí per 
dir-ho així. 
                                               [241] Nós veiérem la seva 
voluntat (que els plaïa que entréssim a Catalunya i Aragó) i 
malgrat tot el que ens digueren no desemparàrem el bon 
propòsit que teníem, i els diguérem que Nós veníem del lloc 
dels fets i que sabíem les coses per haver-les vist i sentit, i 
que ells no ho sabien. I els diguérem: 
                                               —Don Ferrando ¿com podríem 
prendre València si s’abandonava el Puig sense assetjar-la 
abans que els sarraïns haguessin pogut collir el que han 
sembrat? 
                                               Car si Nós entràvem a 
Catalunya o a Aragó abans d’haver acomplert, Nós amb els 
nostres homes i ells amb Nós, tot el que cal, els sarraïns ja 
haurien collit el gra que han sembrat (car el regne de 
València és una terra molt temperada) i Nós per conquerir-la 
l’hem de conquerir per fam, sense donar-los temps 
d’aconseguir gra, queviures ni ajuda d’enlloc. 
                                               Això és el més assenyat que 
podem fer a València, i a més a més els hem promès que no 
passarem l’Ebre ni Terol fins que València sigui presa i no 
podem trencar la nostra paraula. Amb l’ajuda de Déu i els 
que tenen feus nostres a Catalunya i honors a Aragó, i 
l’arquebisbe i els bisbes que ens prometeren ajuda quan 
prenguérem l’acord de Montsó i ens croàrem (que ja els 
havíem enviat a cercar), que ens vinguin a ajudar com ens 
han promès i amb la voluntat de Déu Nós haurem progressat 
tant que quan vosaltres vindreu, València estarà a punt de 
prendre i vigilarem bé, abans que vingueu vosaltres, que no 
puguin segar forment ni ordi abans que vingueu vosaltres. 
                                               A Déu us encomanem, i cuiteu 
a venir de seguida, que trobareu la taula parada i Nós no 
podem fer altra cosa. 
                                               Ell i la reina veieren que no es 
podia fer altrament i ens pregaren que els donéssim algunes 
cartes que poguessin utilitzar i Nós ho férem així. 
                                               don Ferrando se’n tornà, i Nós 
i la reina passàrem al matí el riu, que ja havia baixat i en dos 
dies entràrem a Borriana, deixàrem la reina allí i l’endemà 
tornàrem al Puig, i els del Puig restaren molt contents de la 
nostra arribada perquè fins a tal punt els havíem tingut 
presents. 
                                               [242] Zaien sabé que Nós 
teníem gran voluntat d’acomplir aquesta acció i que havíem 
fet venir la nostra muller; s’espantà molt i envià Alí al-Bacà 
a Ferrando Dies [amb ordres] que el fes jurar per la seva 
religió que no el descobrís. 
                                               Després d’haver-ho fet, 
Ferrando Dies vingué a veure’ns i ens digué que volia parlar 
amb Nós en secret sobre un afer en benefici nostre. En 
sentir-ho ens retiràrem a part en una cambra on Nós 
dormíem i ens demanà que guardéssim el secret. I Nós li 
diguérem: 
                                              —Puix que vós ens dieu que és 
en benefici i en honor nostre, bé és de raó que el mantiguem 
secret. 
                                               I digué: 
                                               —Està a punt de pervenir-vos 
el millor guany i el major honor que hagin pervingut mai a 
ningú del vostre llinatge! Car Zaien m’ha enviat missatge a 
través d’Alí al-Bacà (em féu jurar sobre els Sants Evangelis 
que no ho fes saber més que a vós) i em digué per la seva 
part que us garantia el següent: que us donaria tots els 
castells que hi ha des del Guadalaviar fins a Tortosa, i des 
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de Tortosa fins a Terol, que us faria un alcàsser a la Saidia, i 
que us donarà cada any del món, a part d’això, 10.000 
besants de renda a la ciutat de València. 
                                               Nós, quan sentírem aquesta 
proposta, interiorment la trobàrem bona i atractiva perquè 
era molt el que ens oferia, però li diguérem que ens hi 
pensaríem. 
                                               Estiguérem pensant l’estona 
que es trigaria a caminar una milla de terra i després li 
diguérem: 
                                               —Ferrando Dies, ja veiem que 
vós ens voleu procurar el nostre benefici i el nostre honor, 
per en aquest afer les coses van de tal manera que no ho 
acceptarem per aquesta raó: perquè hem arribat al punt i a 
l’hora en què podem heure València, i així tindrem primer la 
gallina i després els pollets. 
                                               Ell restà sorprès i se’n feia 
creus i digué que restava molt sorprès que Nós rebutgéssim 
aquella proposta, car si aquesta situació i aquest tracte 
s’haguessin produït en temps del nostre pare o del nostre avi 
ells hauríen saltat i ballat de la bona sort que hauríen 
tingut!ò 
                                               I d’aquesta manera se’n tornà 
Alí al-Bacà sense poder aconseguir allò per què havia 
vingut.28 
                                               [243] Estant Nós al Puig ens 
vingué un missatge des d’Almenara, de l’alfaquí i un altre 
sarraí que hi tenia gran poder, dient que si ells podien tractar 
amb Nós ens retrien Almenara. 
                                               Nós estiguérem molt contents 
d’aquell missatge. Ens n’anàrem cavalcant l’endemà al matí 
com aquell que volgués anar a Borriana, parlàrem amb 
aquells dos i ens digueren que en parlarien amb l’aljama, i 
que farien per manera que Nós poguéssim obtenir aquell 
lloc; i Nós anàrem fins a Borriana per veure la reina i 
encoratjar-la per tal com  havia vingut a la frontera, perquè 
estigués contenta. 
                                               L’endemà eixírem de Borriana, 
passàrem per Almenara i enviàrem missatge a aquells dos 
que eixissin a veure’ns. Tan aviat com veieren el nostre 
penó eixiren i els pregàrem que ens diguessin el dia que ens 
podien retre Almenara. I ells ens digueren que el castell 
d’Almenara era tal que Nós els havíem d’afavorir molt pel 
servei que ens farien, per tal que quan els altres moros 
d’aquella terra sentissin a dir que Almenara era nostra es 
retés a Nós tota la terra de Terol fins a Tortosa. Nós els 
diguérem que primer calia que ells cuitessin abans que els 
altres, que altres castells ens proposaven tractes de rendició, 
i que si ells passaven davant dels altres més favor obtindrien 
de Nós pel bon principi que havien fet. 
                                               Ens demanaren que a cadascun 
d’ells li atorgéssim tres jovades de terra i que a aquells de 
llurs parents que els ajudessin en aquell afer els donéssim 
trenta jovades (aquelles jovades serien dels alquebers, és a 
dir, dels que havien abandonat el lloc i n’havien fugit), que 
els donéssim dues-centes vaques i un miler de caps entre 
ovelles i cabres, que vestíssim de drap de grana a quaranta 
dels seus parents (dels que haguessin estat amb ells en 
aquell afer) i que a ells dos els donéssim sengles rossins a 
compte de cavalls. 
                                               [244] En escoltar això que ells 
ens digueren n’estiguérem molt content, i ho vàrem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Zaien proposa un pacte prou raonable però 
Jaume prefereix no acceptar-lo. 

acceptar, car diu un proverbi antic que qui no dóna el que 
dol no pren el que vol.29 
                                               Aleshores els pregàrem que 
assenyalessin el dia que podrien dur a terme aquest afer. 
Digueren que parlarien amb llurs amics privadament primer 
i encarrilarien la cosa de tal manera que en vuit dies ens 
podrien fer saber quin dia havíem de venir. 
                                               Llavors ens separàrem d’ells i, 
davant el castell d’Almenara, en presència dels que havien 
parlat amb Nós, que eren a la costa, capturàrem una grua tal 
com volíem caçar-la: alta i ben presa. Nós fórem dels 
primers que corregueren a arribar-hi i no permetérem que 
matessin la grua, sinó que la prenguérem als falcons (els 
férem péixer amb carn de gallina) i enviàrem la grua tota 
viva a aquells dos amb qui Nós havíem fet els tractes. I els 
férem dir que en estrena d’Almenara mengessin aquella 
grua, que Nós els l’enviàvem tota viva perquè coneixíem 
llur religió, que no la volien morta. Ells en tingueren gran 
alegria i digueren al nostre missatger, a l’orella: 
                                               —Digueu al Rei que estigui 
tranquil, que allò que vol d’Almenara aviat ho veurà. 
                                               Nós estiguérem molt content 
del que ens enviaren a dir i tornàrem al Puig aquella nit. 
                                                
10. La gallina i els pollets, 1238 [§§ 245-282] 
10 La gallina i els pollets, 1238 [§§ 245–282] 
  
  
                                      [245] Al cap de vuit dies enviaren 
un sarraí d’amagat, que entrà de nit a la host amb una carta 
dels moros amb qui Nós havíem parlat. La carta deia que 
anéssim a Almenara quan volguéssim, que ja havien 
aconseguit el que ens havien dit, i que Nós els duguéssim 
una part o més del bestiar que els havíem promès. 
                                               Nós ens agafàrem vaques que 
teníem a la host, que les havíem dut de les cavalcades, i 
cabres, i entre ovelles i cabres en portàrem més de set-cents 
caps, i dues-centes vaques. I manàrem a En Pere Ramon de 
Tortosa, que era a la host i que tenia un obrador de draps a 
Borriana, i a tres o quatre més que també n’hi tenien, als 
quals podíem agafar també la roba de llurs obradors com si 
fos del seu, que vinguessin a veure’ns. 
                                               Anàrem a Almenara i trobàrem 
tots els sarraïns, llevat de l’alcaid del castell, que el 
governava en nom de Zaien, amb una vintena d’homes 
forasters. Tots els sarraïns de la vila i del terme que eren allí 
ens diugueren que ens retrien les dues torres i l’albacar del 
castell i que combatrien juntament amb Nós, que 
estiguessim segurs que ens n’apoderaríem. 
                                               [246] Aleshores lliuràrem el 
bestiar i els diguérem que al matí, després d’haver-nos 
lliurat el castell, que anessin amb Nós a Borriana a cercar la 
roba, i que els donaríem satisfacció de tota la resta. 
                                               (Era ja vespre. Nós pujàrem a 
l’albacar amb vint cavallers que ens acompanyaren i els 
nostres escuders i ens lliuraren un edifici que era una 
mesquita, que era tan a prop del castell que ens tiraven 
repetidament grans pedres, de tal manera que ningú no 
gosava eixir defora a fer les seves feines per por de les 
pedres que tiraven!) 
                                               En arribar el matí, quan era dia 
clar, enviàrem a fora dos cavallers guarnits que eixiren fora 
de la casa i demanaren qui hi havia en aquell castell en nom 
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del senyor. Ells digueren que el farien eixir, i que parlaria 
amb ells. I aquells dos cavallers digueren en nom nostre: 
                                               —El Rei, que és aquí, us diu i 
us mana que trieu una de dues, la que us estimeu més: si 
voleu, ell us donarà del seu fins a tal punt que vós no podreu 
deixar d’acceptar-ho; si no ho voleu, i us estimeu més la 
mort que la vida, ja la teniu aparellada, car tot seguit, abans 
de tèrcia, s’haurà apoderat de vosaltres. 
                                               [247] Llavors el senyor del 
castell digué que volia parlar amb Nós. Eixírem defora amb 
els nostres escuts i els nostres capells de ferro per tal que no 
ens poguessin fer cap traïció i li demanàrem què volia de 
Nós, que allí érem. 
                                               Ell digué que ja ens coneixia, 
però que volia saber del cert que Nós hi érem, que ens volia 
dir que ell estava en aquell castell en nom de Zaien, rei de 
València, que era cavaller i sabia molt bé que no podia 
resistir-se’ns, car els sarraïns estaven amb Nós i que amb les 
nostres forces podíem expugnar el castell, però que ens 
pregava que, ja que ell ens retia el castell, que el tractéssim 
bé a ell i als que hi havia en aquell lloc. 
                                               Nós li diguérem que ho faríem 
de grat i que s’aparellés a eixir, que vingués a veure’ns que 
li donaríem quelcom satisfactori. 
                                               Ell respongué que ho faria. 
Vingué a Nós i ens demanà que a ell i a un parent seu que hi 
havia els donéssim dos cavalls, car els cavalls que ell tenia 
se’ls havia menjat per defensar el castell del seu senyor, i 
que donéssim vestits a la companya que hi havia. 
                                               Tot seguit li donàrem dos 
cavalls i enviàrem En Pere Ramon a Borriana a cercar la 
roba dels del castell i els de la vila, que ell els donés en nom 
nostre satisfacció de la roba que els havíem de donar. 
                                               I tot seguit obtinguérem el 
castell.30 
                                               [248] Aleshores enviàrem dos 
cavallers a la reina perquè cuités a venir, que Nostre Senyor 
ens havia fet tanta de gràcia i de mercè que ens havia donat 
el castell d’Almenara i que allí estaria més bé i més de gust 
que a Borriana. 
                                               Quan arribà el missatger ja 
havia preparat el menjar, i digué que en haver menjat hi 
aniria. (Això passava per Quaresma!). I els cavallers 
digueren: 
                                               —El Rei us mana que hi aneu, 
que ell ha preparat el menjar i que allà amb ell menjareu 
amb més alegria i satisfacció que no pas ací. 
                                               I ella, en sentir-ho, deixà el 
menjar. L’esperàrem fins que arribà, eixírem a la costa al 
peu del castell i Nós i ella entràrem alegrement al castell i 
menjàrem amb gran alegria. 
                                               [249] L’endemà ens arribà un 
missatge d’Uixó, de Nules i de Castro dient que si els 
tractàvem bé ens retrien els castells, car Almenara era 
nostra, que prou veien que Nostre Senyor volia que ens 
apoderéssim d’aquella terra.31 
                                               Els diguérem que vinguessin 
en hora bona, que Nós eixiríem a una torre forcada ~  que hi 
ha ~ a la partió entre els termes d’Almenara i d’Uixó, a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Obtenen Almenara i parlen amb el 
representant del rei Zaien que acaba negociant 
amb ells. 
31 En saber-ho, altres castells volen pactar. 

banda d’Almenara (prop de la ràpita que s’anomenava 
Moncofa en temps dels sarraïns). 
                                               (No volíem volíem citar alhora 
tots els castells perquè no volíem que els uns sabessin els 
tractes dels altres: diguérem als d’Uixó que eixiríem a 
trobar-los l’endemà a hora de tèrcia i citàrem els de Nules 
per al tercer dia, que aniríem a trobar-los al figueral que hi 
ha vora Moncofa, que pertany al seu terme, i que allí faríem 
els nostres tractes amb cadascu; que de cadascuna de les 
aljames vinguessin deu xeics dels més acabalats i poderosos 
que hi hagués. I quan parlàvem amb els uns, els altres no hi 
eren!) 
                                               Manàrem als de Castro que 
restessin amb Nós, que allí faríem els tractes; i allí férem els 
tractes sobre la quantitat d’ovelles i de cabres, que vestíssim 
cinc xeics i que els donéssim dues cavalcadures; els 
autoritzàrem llur religió i llurs franqueses tal com ho tenien 
en el temps dels sarraïns i els assignàrem cinc escuders 
nostres a cavall i deu homes a peu per protegir-los. 
                                               [250] L’endemà férem portar 
cinc moltons i vint gallines, i ens n’anàrem amb el nostre pa 
i el nostre vi a la torre forcada, tal com havíem promès als 
d’Uixó. Al cap d’una estona arribàren ells. 
                                               Nós havíem guardat dos 
moltons vius i cinc gallines perquè dinessin amb Nós, i quan 
arribaren no volguérem parlar amb ells fins després d’haver 
dinat, quan estiguessin més alegres pel menjar i el vi que 
beurien! 
                                               Els donàrem ovelles i cabres 
fins a mil cinc-cents caps i seixanta vaques, trenta vestits i 
els donàrem tres rossins; els férem escriptures 
autoritzant-los a conservar la seva religió i les seves lleis tal 
com en temps dels sarraïns, i que ells ens servessin la 
mateixa fidelitat que al rei llur. 
                                               Ells demanaren que qui els 
donaria ~ tot això ~ i Nós diguérem que Nós els ho 
donaríem dintre de tres dies, que no deixessin de retre’ns els 
castells, que Nós prometíem que els ho compliríem; ells ens 
cregueren (i amb Nós no hi havia més que don Lladró i nou 
cavallers!) i els sarraïns ens demanaren que ens acostéssim 
al castell, que ens el retrien. 
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ANNEX 7:  FOTOGRAFIES DE L’EXPERIÈNCIA PRÀCTICA 
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Reconquerint el Puig 
de Jaume I 
 

Ruta literària pel Puig de Santa Maria seguint les 
passes del Rei Jaume I 
 
 
 
 

 

 

 
QUADERN DE RUTA 

NOM DE L’ALUMNE ______________________



Abans d’eixir 
 

Recomanacions  

1. Dur calçat esportiu 

2. Prismàtics 

3. Roba còmoda 

4. Càmera de fotos si s’escau 

5. Portar l’esmorzar i el dinar de casa  

6. Agafar aigua per refrescar-se durant la jornada 

7. Portar dossier de textos 

8. Agafar un mòbil amb connexió a Internet per grup 

 

TICs en ruta 

Al llarg de l’eixida es realitzaran algunes activitats que precisaran l’ús del telèfon mòbil 

amb connexió a Internet cada dos o tres alumnes (segons el cas). 

Abans d’eixir, caldrà instal·lar al mòbil tres aplicacions i comprovar que funcionen. 

 - Instagram 

- Twitter

- Socrative  

A més a més, es recomana la instal·lació de l’aplicació de Google Maps per poder-se trobar 

sense problemes en cas de que fora necessari. 

 

Planificació de la jornada 
 

8:00h Punt de trobada IES Honori Garcia

8:30h  Eixida amb l’autobús 

9:00h  Arribada al Puig de Santa Maria 

9:15h  Comencem la ruta des del monestir cap a la Muntanyeta de la Patà 

10:30h  Esmorzar 

11:00h  Reprenem la ruta cap a la Muntanya de Santa Bàrbara 

12:00h  Arribem al monestir. Entrada i visita guiada. 

13:00h  Socrative  

13:15h Eixim a preguntar a la gent del poble algunes curiositats. 

14: 00h  Dinar. Punt d’encontre: les escales del monestir. 

16:00h  Museu de la Impremta 

17:30h  Autobús cap a l’institut 

!



 

Mapa de ruta 

 
 

 

 

 

PUNT A. Arribada. Monestir 

PUNT B. Peu de la Muntanya de la Patà.  

PUNT C. Pujada a la muntanya de la Patà.  

PUNT D. Muntanya de la Patà.  

PUNT E. Muntanya de St. Bàrbara.  

PUNT F. Muntanya de St. Bàrbara.  

PUNT G. Plaça San Roc.  

PUNT H. Carrer Puçol. 

PUNT I. Carrer Puçol. 

PUNT J: Escales del monestir. 

PUNT K. Museu de la impremta. 

 
 
 
 
 



PUNT A. Arribada. Monestir.  
 
Anunciarem la nostra arribada al Puig de Santa Maria a 
través de Twitter S’haurà de twittejar una frase que ho 
anuncie seguit de les etiquetes: #PuigHonoriGarcia!" i el 
nom del teu grup, per exemple #Grup#.  
Al llarg de la ruta podran fer servir aquestes dues etiquetes 
per twittejar tot allò que desitgem compartir, amb fotografies 
i enllaços relacionats amb l’activitat.  
 
 
PUNT B. Peu de la Muntanya de la Patà.   
 
Lectura dels fragments ! i #. (Grup !).  

Utilitzem Instagram, la qual també podrem seguir utilitzant al 
llarg de la ruta, fent servir les mateixes etiquetes que a Twitter. 
Mitjançant aquesta aplicació podem compartir fotografies, 
vídeos i textos sense límit de nombre de caràcters. 
 

 
PUNT C. Pujada a la muntanya de la Patà .  
 
Lectura dels fragments $, %, ", &, '. (Grup !).  
Pugem per parelles a les runes de la torre de vigilància fent torns. És el moment de 
traure els prismàtics i fer una vista panoràmica cap al Nord i Nord-Oest del Puig per 
veure el camí que va portar el Rei Jaume I fins al Puig de Santa Maria.  
 
 - Dibuixa el camí que van portar les tropes del Rei Jaume I pel territori 
Valencià assenyalant-hi els noms dels pobles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
PUNT D. Muntanya de la Patà . 
 
Representació i explicació de la llegenda de la Muntanya de la patà (Grup &) i la 
llegenda de l’oroneta (Fragment (, Grup !). Lectura del fragment ) (Grup !). 
Pots treure fotografies per tenir un bon rebost per a activitats que hauràs de 
presentar després de la ruta. 
 
-  Quina llegenda t’ha agradat més i  per què? 

____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

!

!

!



 
PUNT E. Muntanya de Sta. Bàrbara .  
 
Representació i explicació de la Llegenda de l’aparició de St. Jordi (Grup %). Lectura 
dels fragments !*, !! i !# (Grup #).  
Pots compartir una foto a Instagram una foto que consideres representativa d’allò 
que has escoltat en aquest punt acompanyada d’una 
breu reflexió. 
 
 
 
PUNT F. Muntanya de St.  Bàrbara .  

 
Lectura dels fragments !$, !%, !" i !& (Grup #). 
Esmorzar. 
 
 

 
PUNT G. Plaça San Roc.   
 
Lectura dels fragments !', !(, !), #*, #! (Grup #/$). 
 
 
PUNT H. Carrer Rei en Jaume .
 
Lectura dels fragments ##, #$. (Grup $). 
 

- Publica un Tweet amb la foto del  nom del Carrer on ens trobem.  
 

-En el  recorregut que portem, has vist  algun altre nom de carrer 
relacionat amb la l i teratura?  

____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
PUNT I.  Carrer dels  Furs.  
 
Lectura dels fragments #%, #", #&, #', (Pactes amb els sarraïns), (Grup $). 
 

-  Publica un Tweet amb la foto del  nom del Carrer on ens trobem.  
 
 
PUNT J: Escales del  monestir.  
 
Visita guiada del Monestir.  
Durant la visita, el Grup !* ens explicarà què és l’orde de la Mercé. 
 

"#$%&!'()(*+%',%!$-.!)$/.!
0(12%34.!+$2+$.$3)%3)!-%!
--$*$3#%!

5/.0%!/3!1(1$3)!2$+!+$-%6%+7)$!
,!*%/#,+!#$!-$.!8,.)$.!9/$!('$+$,6!
%9/$.)!2/3)!,!#$!-:%,+$!'+$.0!#$!-%!
3%)/+%! ;<=>;?"=<@!



Respon a les següents qüestions. Si no en saps la resposta, pots fer preguntes a la 
guia que ens acompanya. 

 
-  Quants anys van tardar en construir el  Monestir?  
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 -  Quins esti ls  artíst ics  trobem a la construcció? 
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
-  Viu algú hui al  Monestir?  
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
-  Per a què s’util i tza ara el  claustre? 
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
-  Dibuixa l’escut del  Monestir,  que el  trobaràs a una vidriera a la 

primera planta. 
 
 

  
 

- Qui va fundar l ’església del  Monestir?  
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
-  Qui hi  ha enterrat a l ’església? Qui fou? 
____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
-  Escriu les  teues impressions sobre la construcció 
____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

!



És el moment de fer balanç... QUÈ HAS APRÉS? 
 
Asseu-te a les escales del Monestir i fes servir Socrative per respondre a les preguntes 
curtes que et plantegem sobre el recorregut que hem fet fins ara. 
 
Som periodistes  
 
Escull una parella entre els teus companys i companyes i busca habitants del Puig per 
preguntar-los coses sobre el Puig: les seues festes, la guerra, com recorden la figura 
del rei Jaume, alguna llegenda...  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Tornem a les escales del monestir i fem una ASSAMBLEA. Quines coses has 
descobert?  

I els teus companys? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
PUNT K. Museu de la impremta (16h). 
 
Tres grups (', ( i )) recitaran els tres fragments literaris que s’han preparat (March, 
Timoneda i Martorell).  
Visita guiada al museu de la impremta.  

els alumnes que han fet la selecció de textos i la  
contextualització hauran de prendre notes per  

acabar d’esbossar la contextualització del seu treball.  
 

 

MOMENT PER DINAR 



Espai per a les teues anotacions 
 

 

	  


