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1. Introducció
1.1 Justificació
Aquesta seqüència és una proposta didàctica per tal de treballar tant el context històric de la
Revolució Industrial del segle XIX, com un conjunt de textos que en parlen. Fer notar ací que ens
circumscrivim a l'entorn industrial d'Alcoi, que es veu reflectit a la novel·la d'Isabel-Clara Simó
«Júlia» i en altres textos fonamentals com «Mural del País Valencià» o «Nosaltres els valencians».
Plantegem un treball cooperatiu basat en l'entorn i sobretot al voltant de l'activitat nuclear
Ruta Literària per l'Alcoi industrial. Hem decidit emprendre aquesta tasca fonamentalment perquè
el gros dels participants del grup són d'aquella zona i perquè és un dels pocs indrets del País
Valencià que ha mantés, d'alguna manera, alguns vestigis de la revolució industrial. Considerem
així essencial que alumnes de Sant Vicent coneguen una localitat tan pròxima, desconeguda, plena
de vestigis del seu passat industrial i nucli on es desenvolupa la novel·la «Júlia», d'obligada lectura
durant el curs escolar.

1.2 Contextualització del centre
La nostra proposta de ruta literària està destinada a l’alumnat de primer curs de Batxillerat.
La idea és que els alumnes tinguen a partir de 16 anys i tinguen uns certs coneixements previs sobre
el tema que tractarem a nostra ruta literària. El Centre on es durà a terme la nostra proposta és l’IES
Haygón, localitzat a Sant Vicent del Raspeig. La justificació de la nostra elecció és que aquest
institut no se situa molt lluny d’Alcoi i només tardarien en arribar una mitja hora amb l’autobús.
Es tracta d’un Centre que es troba a la província d’Alacant i la majoria dels seus estudiant
són castellanoparlants, tot i que no desconeixen el valencià per complet ja que en aquest poble hi ha
un gran nombre d’habitants valencianoparlants. Per tant, podem considerar que és una ciutat on es
presència el bilingüisme i hi ha una situació de disglòssia on cada vegada es parla més el castellà.
Actualment, i gràcies a la localització de la Universitat d’Alacant en aquesta àrea, s’està recuperant
la llengua, ja que molts estudiants provenen de pobles de parla valenciana situats a les afores de la
capital.
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2. Marc teòric
La nostra seqüència didàctica parteix de la idea que la tasca del docent ha d’anar orientada a
crear aprenentatges el més significatius possibles per a l’alumne, de manera que el treball fet a
l’aula s’incorpore als coneixements previs que posseeix i els doten de sentit. Volem evitar així un
aprenentatge memorístic, mecànic o repetitiu, mancat de sentit. Hem intentat que l’aprenent
adquireisca un paper protagonista –ja que el conjunt de tècniques instruccionals que hem
seleccionat van dirigides a què els alumnes participen, reflexionen i siguen conscients en tot
moment del propi procés d’aprenentatge– i també lúdic, participatiu i divertit, d'ahí la inclusió d'una
ruta literària com a eina nuclear de la seqüència didàctica. En tot moment hem intentat per damunt
de tot:
•

Promoure l’atenció. Incorporar qüestions al llarg de les presentacions amb l’objectiu de
captar i mantenir l’atenció dels estudiants a través de tot el discurs.

•

Pràctica i aplicació. Oferir suficients oportunitats per a practicar i aplicar el que està
aprenent, proporcionant retroalimentaicó abundant i significativa sobre la qualitat de les
elaboracions i sobte com millorar-les.

•

Proporcionar suports. oferir les indicacions, orientacions i assistència necessaris als
estudiants mentre es desenvolupen les activitats d’aprenentatge.

•

Aprenentatge cooperatiu. Introduir activitats en què els estudiants treballen per díades o en
petits grups, amb el propòsit de facilitar la comprensió dels continguts a través de la
interacció personal, proporcionant i rebent ajudes en l’adquisició del coneixement.
D’altra banda, les diferents tècniques instruccionals utilitzades a la nostra SD s’han

estructurat en tres moments fonamentals: en primer lloc, la fase d’activació o preinstruccional, en
segon lloc la de desenvolupament i finalment la de retroalimentació. En la fase d’activació
(aquestes activitats les hem anomenat “Activitats Prèvies” (AP) hem intentat partir dels
coneixements previs de l’alumnat sobre els continguts treballats o al menys dotar-los d'un corpus de
textos bàsics per tal de partir d'ells. La segona fase, això és, la fase de desenvolupament inclou les
activitats que hem anomenat “Activitats de Realització” (AR). Hem aprofitat el treball realitzat
prèviament per a presentar una activitat de recerca d'eslògans en base als textos que hem presentat i
treballat. Aquesta activitat

també es realitzarà (o millor dit, s'utilitzarà) en la ruta literària

pròpiament dita. Finalment, a la fase de retroalimentació hem inclòs l' “Activitat d’avaluació”
(AA), que s’ha centrat a proporcionar els estudiants retroalimentació respecte a les activitats
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realitzades en tot el procés. Així mateix hem plantejat algunes qüestions sobre la lectura de la
novel·la «Júlia» per tal d'afavorir el diàleg i la reflexió al voltant del llibre, açò ens servirà també
per controlar que s'haja llegit sense necessitat de realitzar un control de lectura pròpiament dit.
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3. Objectius
3.1 Objectius generals
1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural.
[CCLA][CAA] [CSC]
2. Utilitzar la llengua oral en l’activitat social i cultural de manera coherent i adequada en cada
situació de comunicació i en els diversos contextos de l’activitat social i cultural, per a
prendre consciència dels propis sentiments i idees, i per a controlar la pròpia conducta
[CCLA] [CAA][CSC] [CAC]
3. Utilitzar el valencià per a adquirir nous coneixements, així com per a buscar, seleccionar i
processar informació de manera eficaç en l’activitat escolar i per a redactar textos propis de
l’àmbit acadèmic. [CCLA] [CAC] [CAIP]
4. Comprendre textos literaris utilitzant els coneixements sobre les convencions de cada
gènere, els temes i motius de la tradició literària i els recursos estilístics. Apreciar-ne les
possibilitats comunicatives per a la millora de la producció personal. [CCLA] [CAA]
5. Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com
una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos
historicoculturals. [CAA] [CAIP] [CSC]
6. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i
de coneixement del món, i consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat.
[CCLA] [CAC] [CAA]
7. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: busca, elaboració i
presentació amb l’ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
[CAC] [CTI i D]
Les abreviatures de les competències de la taula corresponen a:
[CCLA] Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
[CAC] Competència artística i cultural.
[CTI i D] Competència per al tractament de la informació i competència digital.
[CAA] Competència d’aprendre a aprendre.
[CAIP] Competència en l’autonomia i la iniciativa personal.
[CSC] Competència social i ciutadana.
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3.2 Objectius específics
Dels anteriors objectius generals en deriven els següents objectius específics:
Objectiu 1:
1.1. Generar discurs oral en forma de debat.
1.2. Saber extraure les idees principals d'un text.
1.3. Saber sintetitzar les idees destacades d’una exposició.
Objectiu 2:
2.1. Plasmar idees i opinions mitjançant el discurs oral per tal de defensar opinions i idees.
2.2. Arribar a declamar correctament poesia.
Objectiu 3:
3.1. Adonar-se de les possibilitats del valencià com a llengua de comunicació.
3.2. Redactar idees breus i amb força (eslògans) en valencià.
Objectiu 4:
4.1. Saber extraure el tema, estructura així com generar una opinió i/o informació a partir dels
textos treballats.
4.2. Percebre els context sociocultural en què està emmarcada la novel·la «Júlia».
Objectiu 5:
5.1. Relacionar «Júlia» amb l'Alcoi industrial i conèixer en detall el que fou i significà per a Alcoi la
Revolució Industrial.
Objectiu 6:
6.1. Entendre i valorar la novel·la com a part de la literatura.
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Objectiu 7:
7.1. Familiaritzar-se amb els mitjans tecnològics necessaris per a treballar imatges (mòbils,
càmeres, programari de retoc d'imatges, d'edició de vídeo...)
7.2. Ser capaç d’utilitzar el programari concret per crear un muntatge audiovisual.
7.3. Ser capaços de cercar la informació adequada a internet i als textos sobre els diferents temes a
treballar.
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4. Activitats
4.1 Quadre general d'activitats
ACTIVITAT

Organització

Durada

OBJECTIUS
Generals Específics

PRÈVIES

AP1-PRESENTACIÓ TEXTOS

LECTURA

Presentació del tema mitjançant

Grup classe

1

sessió 1, 2, 3, 4, 1.1,

(50')

5, 6

1.2,

1.3,

2.1,

els textos triats:

3.1,

4.1,

- novel·la «Júlia»

4.2,

5.1,

- capítol de «Clapir, el crit de la

6.1

història»
- «Mural del País Valencià»
- «Nosaltres els valencians»
DURANT

AP2-LECTURA

Xicotets grups 1

LECTURA

DRAMATITZADA

(es

del «Mural del País Valencià» de grups
Vicent Andrés Estellés

faran
de

sessió 1, 2, 3, 4, 1.1,

3 (50')

5, 6

9

persones)

1.2,

1.3,

2.1,

3.1,

4.1,

4.2,

5.1,

6.1
PREPARANT AR3-PAMFLETS
LA RUTA

Xicotets grups 2 sessions 3, 4, 7

creació dels diferents pamflets (es
que després s'utilitzaran en la grups
Ruta literària

DURANT LA AR4-RUTA
RUTA

fran
de

9 (50')

3.1,

3.2,

4.1, 7.3

3

persones)
LITERÀRIA Xicotets grups 1

recorregut de l'Alcoi industrial (es
amb punts determinats on fer les grups
activitats programades

faran
de

sessió 3, 5, 7

3 (tot

un

9 matí,

persones)

3.1,

3.2,

5.1,

7.1,

7.3

aproxima
dament
5h)

DESPRÉS DE AA5-VIDEOLITS

Xicotets grups 2 sessions 1, 3, 4, 5, 1.2,

1.3,

LA RUTA

es crearan 3 videolits diferents:

(es

3.1,

3.2,

- booktrailer novel·la «Júlia»

grups

4.1,

4.2,

5.1,

7.1,

faran
de

- «Alcoi», sobre la cançò d'Ovidi persones)

9

3 (2x50')
9

7

- «Pamflets en la Ruta literària»
AA6-VALORACIÓ

7.2, 7.3

DE Individualment 1

L'EXPERIÈNCIA

sessió 1, 2, 3, 4 1.1,

(50')

1.2,

1.3,

2.1,

- veure els tres videolits

3.1,

4.1,

- escriure un text en base a un

4.2

esquema donat pel professor
- posada en comú dels textos
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4.2 Descripció d'activitats
AP 1. Presentació de textos.
Durada: una sessió, 50 minuts.
Materials: Ordinador connectat a un projector i a un sistema de só, fotocòpies amb els textos.
Organització: Es treballarà en grup-classe.
Descripció: Es presentarà en el grup-classe el tema, l'Alcoi de la revolució industrial, mitjançant els
textos triats:
- novel·la «Júlia»
- capítol de «Clapir, el crit de la Història»
- textos triats del «Mural del País Valencia» de Vicent Andrés Estellés
- «Nosaltres els valencians» de Joan Fuster
Caldrà llegir-se aquestos textos perquè seran la base sobre la que treballarem a classe amb diferents
activitats.

AP 2. Lectura dramatitzada del «Mural del País Valencià» de Vicent Andrés Estellés
Durada: una sessió, 50 minuts.
Material: fotocòpies amb els textos.
Organització: Grup-classe i xicotets grups.
Descripció: Cada grup haurà d’escollir un poema dels propostos.
El professor preguntarà:
- Creieu que la poesia es llegeix igual que la prosa?
- Com es llegeix poesia?
S’acceptaran voluntaris perquè llegeisquen la seua poesia. Posteriorment, el professor llegirà una
poesia correctament, perquè servisca de model els alumnes.
COM RECITAR UN POEMA: S’oferiran una sèrie de pautes i consells per a recitar poesia. Recitar
un poema no és difícil. A continuació enumerem alguns consells:
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 Llegir moltes vegades, per fixar-se en el ritme del poema i en el seu sentit.
 Llegir-lo de forma clara i a poc a poc.
 T’has de parar a les comes, als punts, als finals de vers i també quan t’agrada una paraula
que dius; els silencis reforcen les paraules, el sentit del poema.
 Al final de cada frase, has d’aguantar el to, i no baixar la darrera síl·laba (sinó més bé pujar);
és a dir, no vages morint al final de vers, els finals han de ser alts, amb força i mai
decadents.
 Tingues en compte que quan recitem poesia parlem de nosaltres mateixos. Només si perds la
por a fer-ho i t’hi n'adones, recitaràs amb força ( alegria, tristor, ironia...)
 Quan recites un poema has de donar vida al text, abocant-hi els teus pensaments i idees, les
teues emocions i sentiments, les teues passions.
 T’has de deixar dur per les imatges que et desvetlla el poema, has de parlar com un amic que
parla a un altre (ara alegre, ara trist, sempre viu)
Per a practicar els poemes, ho farem en xicotets grups, perquè els alumnes es corregeixen i s’ajuden
entre ells. Els proposarem els següents exercicis per a practicar:


Digues un dels poemes amb distintes entonacions: sorpresa, alegria ràbia, tristesa, dolor,
amor... i veuràs com canvia el sentit.



Digues el poema sense mirar ningú, i després torna’l a dir mirant els amics que t’escolten.
Digues el poema assegut i dret. Digues-lo sense gesticular i després gesticulant.



Tria la forma de recitar el poema que més t’ha agradat i digues-la als teus companys.
Mentre, cada un dels teus companys de grup haurà de marcar les parts que compleixes dels
consells per recitar un poema que s’han repartit abans. (A fi de millorar la seva versió del
poema)

AR 3. Realització de pamflets
Elaboració de pamflets per part dels alumnes sobre una frase o un vers de les lectures seleccionades
a classe.
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AR 3.1
Durada: primera sessió, 50 minuts.
Materials: tria de textos sobre l’època de la revolució industrial, lectures tractades a classe,
poemaris, etc. Treballarem en la sala d’ordinadors del Centre.
Organització: es treballarà en 9 grups reduïts de 3 persones. Cada grup farà servir un ordinador.
Descripció: els primers 15-20 minuts de la classe els dedicarem a que els alumnes escollisquen una
frase que els agrade de les lectures proposades. A partir d’ací, hauran de començar a realitzar els
seus pamflets amb imatges adients de l’època. Les imatges s’imprimiran a clase i es disposaran en
una cartolina a mode de collage.
AR 3.2
Durada: segona sessió, 50 minuts.
Materials: tria de textos sobre l’època de la revolució industrial, lectures tractades a classe,
poemaris, etc. Treballarem en la sala d’ordinadors del Centre.
Organització: es treballarà en 9 grups reduïts de 3 persones. Cada grup es farà servir d’un
ordinador.
Descripció: els alumnes continuaran amb la realització dels seus pamflets i els finalitzaran en
aquesta segona i última sessió dedicada a aquesta activitat. Finalment, hauran d’imprimir els seus
pamflets per a utilitzar-los darrerament en el progrés de la ruta.

AR 4: Ruta literària «Revoluciona Alcoi»
Durada: un dia sencer (5h).
Materials: Pamflets, textos, mitjans audiovisuals (càmeres de fotos i vídeo) i mòbils.
Organització: depenent del lloc, es treballarà amb el grup classe o per grups de tres persones.
Durant la ruta, es realitzaran dues activitats diferents, d’acord amb la finalitat constructiva de cada
una.
Descripció: Depenent del lloc, com s’explica a l’apartat específic de la visita, es realitzaran tasques
diferents.


Els punts primers i finals, els grups estaran conduïts per l’equip docent. Serà una visita
13

guiada i dinamitzada pels discents.


Al centre de la ruta, els alumnes, per grups de tres, hauran de trobar cooperativament i
autònoma els llocs assenyalats prèviament en un mapa.

Pel que fa a les activitats, també n’hi ha dues propostes diferents.


L’apegada de pamflets: els alumnes hauran de buscar els llocs proposats pel professor amb
la intenció de fer-se una foto amb el material que prèviament han elaborat i pujar-la a twitter
amb els hashtag #RevolucionaAlcoi tot indicant el lloc en què s’han fet la foto



Recopilació d’imatges: al llarg de tota la ruta, cada alumne haurà de prendre imatges i/o
vídeos amb la intenció de crear un videolit en les activitats posteriors. És important
d’assenyalar que els grups de treball per als videolits seran diferents als grups en què
treballaran durant la ruta. Si a la ruta treballen en grups de tres, cada un dels membres
d’aquestos grups se n’anirà a grups diferents. Amb aquesta finalitat, es fomenta encara més
el treball en grup colaboratiu.

AR 5. Videolits
Creació de tres videolits diferents amb imatges triades pel grup i/o creades pel mateix grup. Cada
grup farà un d'aquestos temes:
•

Booktrailer de la novel·la «Júlia»

•

«Alcoi», sobre la cançò d'Ovidi «El meu poble Alcoi»

•

Pamflets en la Ruta literària

Les imatges seleccionades seran objecte posteriorment d’un muntatge audiovisual amb l'objectiu
d'intentar ser un reflex del que diu, o del que ells interpreten sobre el tema que els ha tocat. El tercer
videolit, «Pamflets en la Ruta literària», al ser el més fàcil es deixarà per al grup de xiquets/es amb
necessitats educatives especials.
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AR 5.1.
Durada: una sessió, 50 minuts
Materials: Ordinador connectat a un projector i a un sistema de só, fotocòpies amb el tema a
treballar.
Organització: Es treballarà en el grup-classe al principi i despŕes en xicotet grup (de tres persones).
Descripció: El professor els mostrarà primer de tot un exemple d’un fotomuntatge fet i grabat de
forma “casolana” (amb ferramentes d’edició d’un pc domèstic (Movie Maker, iMovies...) o del
mòbil així com una fotocòpia amb el text triat. En grup-classe procedirem a identificar i relacionar
els diferents elements del muntatge amb lel text (metàfores amb el corresponent referent visual o
seqüències d’imatges que volen transmetre un determinat sentiment, etc) en funció de les seues i
diferents percepcions. El professor caldrà que vaja apuntat a la pisarra les idees més representatives
i finalmente es farà un resum.
Posteriorment, en tres grups, treballaran un dels tres temes i debatran com representar-la mitjançant
imatges. Eixes imatges (i/o els audios que necessiten) caldrà que les busquen a internet, les facen
amb els mobils i preparen el só a casa per tal de dur els arxius a la classe següent. Caldrà fer una
lectura acurada, participativa i comentada dels textos en cada grup per tal d'arribar a un consens
sobre la seua significació i la forma per a representar-la.
AR 5.2
Durada: una sessió de 50 minuts. Si no s'acabara caldria que ho acabaren a casa.
Materials: Aula d'informàtica amb ordinadors que tinguen instal·lat un programari senzill d'edició
de video (Movie Maker en cas d'ordinadors amb SO Windows i Gimpf en cas d'ordinadors amb
Linux). Pendrive de cada grup on estaran els arxius que necessitaran i que prèviament hauran portat.
Organització: Primer treball en grup-classe i despŕes treball en xicotet grup (3) de nou persones.
Descripció: Anirem a l’aula d’informàtica per poder treballar primer com editar el vídeo. El
professor, amb un ordinador connectat a un canó anirà realitzant, pas a pas, el videolit que els ha
mostrat en la AR 5.1. Anirà explicant breument les diferents funcionalitats que té el programari triat
i al mateix temps els diferents grups, amb el seu ordinador, aniran realitzant el seu videolit.
Esquemàticament seria així:
1. posar en un mateix directori tots els arxius necessaris
2. emular els passos que el professor fa amb el seu ordinador
15

3. deixar que el programari edite el vídeo amb les imatges buscades en internet i/o fetes per ells
mateixos realitzen el muntatge (que podrà ser un vídeo o un fotomuntatge; musicat, recitat o
sobreimprés) i la banda sonora que prèviament han grabat
4. visualització i retocs finals
5. passar tots els videolits al pendrive del professor

AA 6. Valoració de les activitats realitzades i presentació dels videolits realitzat a l’activitat 5.
Autoavaluació.
Durada: una sessió, 50 minuts.
Materials: Ordinador connectat a un projector i a un sistema de só, pendrive amb els diferents
videolits dels alumnes.
Organització: Es treballarà en grup-classe i després individualment.
Descripció: Primer, en grup-classe, es veuran els tres videolits que ha creat cada grup. El grup autor
de muntatge explicarà el seu punt de vista. El professor farà de moderador i dinamitzador.
Despres, individualment, cada alumne/a haurà d'escriure un text expositiu-arguentatiu en base a un
esquema que el professor els passarà. Les preguntes base seran:


Us haveu divertit amb les activitats?, haveu participat activament en les activitats?



Us haveu esforçat perquè el grup en el que estàveu assolira adequadament el seus objectius?



Què haveu aprés sobre Alcoi i la Revolució industrial?



Sobre la novel·la «Júlia», és «Júlia» una novel·la d'amor?, per què penseu que Júlia es va
casar?, que haguereu fet vosaltres si haguereu viscut a eixa època?

Després de recollir els textos es plantejarà per part del professor una posada en comú. Aquesta
activitat servirà per a avaluar. Es parlarà del perquè han escollit les imatges que han posat al vídeo,
les eines, la simbologia de les imatges, el ritme, l’entonació, etc. i s'establirà un debat sobre les
motivacions de Júlia i l'època que li va tocar viure.
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5. La ruta literària
5.1 Ruta guiada
1. Cementeri municipal d’Alcoi
En aquesta parada es visitarà la tomba de Pelletes. Servirà com a element motivacional i de
creació d'un horitzó d'expectatives. A més, el Cementeri municipal d'Alcoi gaudeix d'una
arquitectura única i interés històric remarcat.
2. Fàbriques del Molinar
Les fàbriques situades vora el riu Molinar, constitueixen un dels centres industrials més antics
d'Europa. Actualment abandonades, la seua visita convida a la reflexió tant a nivell historicista com
literari o patrimonial
3. Font del Vidre/ Seus sindicals
Just al tall del Partidor, entre el carrer Sant Vicent i Sant Nicolauet, se situaren històricament les
seus sindicals CNT, FAI i AIT (la primera a la Península Ibèrica).
4. Glorieta
Aquest parc d'estil modernista, fou fruit de la desamortització de Mendizábal. L'actual disseny,
de principis de segle XX, mostra la potència de les classes burgeses alcoianes i l'actualització de
l'art local que es va viure a l'època.
5. Plaça de dins/ Ajuntament
Aquesta contrada és l'escenari principal on va succeir la Revolució del Petroli. Els manifestants
es concentraven a la plaça d'Espanya quan varen assassinar uns obrers. La visita a la Plaça de dins
dóna una idea del recorregut que féu l'alcalde i els atacants durant la persecució en què el mataren.
6. Església de Santa Maria
L'església de Santa Maria també és una mostra de Revolució a Alcoi, encara que 60 anys
posterior al Petroli. L'església, durant la Guerra Civil fou totalment desmuntada amb la finalitat de
construir la piscina municipal.
7. Escola Industrial/ Escultura a Ovidi Montllor
Aquesta cruïlla té valor per les dues obres que s'hi troben. D'una banda hi ha el monument a
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Ovidi Montllor i d'una altra l'Escola Industrial, edifici de principis de segle XX que serví per a la
formació de la classe industrial dirigent.
8. Cercle Industrial/ Casa del Pavo
Aquests dos edificis germans, són mostres del modernisme local en àmbits diferents. La Casa del
Pavo, emblema local, és una construcció en que es manifesta explícitament la puixança econòmica
privada d'una família burgesa. Mentre que el Cercle Industrial, escenari de la novel·la, mostra
igualment el poder i l'associacionisme de les classes altes.

5.2 Ruta autònoma
1. Plaça Ferrandis Carbonell
Aquesta plaça, seu actual del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València,
representa l'arquitectura fabril més important de la ciutat. Els dos edificis que la componen són dos
velles fàbriques de les més grans que hi ha hagut mai a la ciutat, així com un focus important de
rebel·lions obreres.
2. Palau Cantó
L'actual conservatori municipal té seu en un dels edificis més representatius del modernisme
alcoià. Com a construcció senyorial burgesa, és hui dia visitable. Destaquen les façanes, el terrat, les
escales i el jardí.
3. Palau Albors
El Palau Albors és una habitatge particular construït el mateix any de la Revolució del Petroli
(1873). N'és remarcable la diferenciació clara que s'estableix entre les plantes habitades pels
industrials en contrast amb les habitades pel personal de servei.
4. Monte de Piedad
L'actual CADA (Centre Alcoià D'Art) fou l'edifici que albergà l'entitat bancària Monte de Piedad,
membre fundador de la posterior Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
5. Banca Vicens
La Banca Vicens, edifici que hui dia acull la Cambra de Comerç d'Alcoi, fou l'entitat financera
més important del segle XIX. També s'anomena a la novel·la Júlia.
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6. Avaluació
Pel que respecta a l'avaluació, hem considerat avaluar en dos fronts: el primer seria una
autoavaluació de l'alumnat i el segon una avaluació del professor.
Primerament se'ls passaria un full perquè, individualment, valoren el seu grau d'implicació
en les activitats grupals i cooperatives que han estat realitzant. S'aprofitaria aquesta sessió per a
implementar l'activitat AA6 (escriptura d'un text expositiu-argumentatiu) i les preguntes que allí
s'han plantejat, que són:


Us haveu divertit amb les activitats?, haveu participat activament en les activitats?



Us haveu esforçat perquè el grup en el que estàveu assolira adequadament el seus objectius?



Què haveu aprés sobre Alcoi i la Revolució industrial?
També se'ls preguntaria sobre la lectura de la novel·la «Júlia», no com un control de lectura

a l'ús, sinó com un mètode per fer que reflexionen i opinen sobre la lectura realitzada. Les preguntes
serien les següents:


Sobre la novel·la «Júlia», és «Júlia» una novel·la d'amor?, per què penseu que Júlia es va
casar?, què haguereu fet vosaltres si haguereu viscut a eixa època?

Segonament vindria l'avaluació del professor, ací tindríem en compte i valoraríem els
següents punts que estan estretament lligats amb els objectius que es pretén que l’alumnat
aconseguisca. Molt resumidament, es podrien sistematitzar de la següent manera:
1. El grau de participació observat en situacions de comunicació: usar i respectar el torn de paraula,
organitzar el discurs, saber escoltar i incorporar les intervencions dels altres.
2. El fet que hagen utilitzat les normes lingüístiques que han estat treballades a classe correctament.
3. Que hagen procurat coherència, adequació i cohesió en la producció dels textos.
4. El nivell que hagen assolit declamant a l'activitat AP2.
5. La participació activa observada en els treballs cooperatius i grupals així com el grau
d'implicació observat durant la ruta literària (AR4). En l’avaluació de l’actitud i participació, el
docent valorarà un comportament respectuós amb la resta dels companys i professor, i una
implicació activa en la realització de les activitats.
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Pel que fa al resultat final, el docent haurà de tindre en compte l’evolució de l’alumne.
Així, doncs, aquesta avaluació no pretén ser purament resultadista, sinó centrar-se en tot el
treball dut a terme durant la realització de les diferents activitats, fent especial èmfasi en la
valoració dels
coneixements adquirits durant el procés.

Així, l’avaluació quedaria com segueix:

AVALUACIÓ DEL PROFESSOR

AUTOAVALUACIÓ

Punt 1

Punt 2

Punt 3

Punt 4

Punt 5

Autoavaluació

Lectura «Júlia»

15%

15%

15%

15%

15%

10%

15%

20

7. Conclusions
En aquesta proposta didàctica hi ha una aproximació al món industrial de l'Alcoi dels
segles XIX i XX a través de la novel·la Júlia o bé la novel·la Júlia serveix com a aproximació
a l'Alcoi industrial. Assenyalem la importància d'aquest paral·lelisme perquè no s'entén l'una
sense l'altra.
La novel·la que proposem és una representant del gènere de la narrativa històrica, per
tant, l'aproximació a l'entorn ens permet d'endinsar-nos millor en el món que s'hi representa
així com a base per tractar textos més canònics o de més qualitat literària.
Les activitats proposades posen èmfasi en un enfocament comunicatiu de la llengua i
en l'educació literària. Però s'intenta d'anar més enllà, des del constructivisme, s'entén que
l'alumnat ha de ser capaç de creat productes segons els seus interessos i capacitats, d'aquesta
manera, a banda de fomentar la creativitat, focalitzem també en un tractament a la diversitat.
Finalment, durant la ruta, entenem que els protagonistes, per damunt de tot, són els
alumnes i l'espai. Així que durant el seu transcurs, sempre que siga possible, per causes de
seguretat, els alumnes van lliures. I quan no, el professor actua més com un guia maièutic que
com un guia turístic tradicional.
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8. Annexos
8.1 Propostes literàries
Júlia. Isabel-Clara Simó
Júlia és la novel·la sobre la qual girarà tota la ruta literària. L'alcoiana Isabel-Clara Simó
narra la història d'una jove obrera de la seua ciutat que, víctima indirecta de la Revolució del
Petroli, es casa amb l'industrial per a qui treballava. A l'obra apareixen els diferents espais i
maneres de viure de la societat local al tombant de segle XIX. Òbviament, per qüestió
d'extensió, el text complet no apareixerà a annexos.
Clapir, el crit de la Història «"Acabaràs com Pelletes". La revolució alcoiana del Petroli» de
Júlia Jordà Gisbert
El llibre, com és habitual en l'editorial Drassana, és un recull de històries breus que expliquen
amb un destacat caràcter divulgatiu diferents successos de la història dels valencians. Així
mateix, s'aprofita aquest capítol perquè, breument, es mostra eficaçment i d'una manera
panoràmica però professional un dels fets més importants de la memòria col·lectiva dels
alcoians.
Mural del País Valencià «Alcoi» de Vicent Andrés Estellés
El Mural del País Valencià és un dels poemaris més importants de l'obra poètica de l'autor de
Burjassot. En el volum, poetitza les localitats valencianes tot parant especial atenció en allò
que les singularitza. Per a la ciutat d'Alcoi, marca un especial èmfasi tant en la revolució
industrial com en el moviment obrer conseqüent.
Fragments de Nosaltres els valencians de Joan Fuster
En aquesta obra Fuster analitza la societat valenciana des d'una òptica historicista. L'assagista
suecà assenyala els fets més importants de la memòria col·lectiva del poble valencià i remarca
la importància històrica que ocupa la indústria alcoiana.
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8.2 Textos
Clapir. El crit de la Història de Júlia Jordà Gisbert
El repte que Joan Fuster va proposar als alcoians d’escriure sobre els esdeveniments de juliol de
1873 coneguts com la Revolució del Petroli va ser assumit per autors de distints àmbits. En la
novel·lística l’exemple més clar és el de Júlia, (Barcelona, 1983), l’obra d’Isabel-Clara Simó que se
situa en aquell context en el camp de la història, per la seua banda, han sigut diversos estudiosos de
la matèria, començant per Rafael Coloma, que va publicar La revolución internacionalista alcoyana
de 1873: El Petrolio (Alacant, 1959), en forma de crònica periodística. Més avant, a partir de finals
dels anys 70 i 80 del segle XX, la historiografia sobre la Revolució del Petroli va irrompre amb més
objectivitat i força en el panorama acadèmic, amb diversos treballs de Manuel Cerdà, Joaquim
Cuevas, Angel Beneito o Francesc-Xavier Blay, que van analitzar els fets de la primera vaga general
que va tindre lloc al territori valencià, en el context de les revoltes cantonals de la Primera
República.
L’obrerisme de la “petita Barcelona”
Alcoi va ser una de les poques localitats espanyoles que es va industrialitzat en el segle XIX,
especialment amb fàbriques papereres i tèxtils, un fet que la va connectar amb els principals focus
industrials catalans, raó per la qual, per l’intens intercanvi de treballadors i enginyers, se la va
conèixer com la petita Barcelona. Això va fer que, com a Catalunya, també el proletariat i
l’obrerisme cresqueren de manera important en Alcoi. De fet, quan la Primera Internacional es va
instal·lar a Espanya, després del Congrés de Barcelona de 1870, tot agrupant desenes de societats
obreres, els representants barcelonins i alcoians eren els més nombrosos, amb 7.000 i 2.000 afiliats
respectivament.
El procés d’industrialització s’havia caracteritzat per la precarietat de la mecanització i per
una especialització en béns de baixa qualitat i preu, per la qual cosa les fàbriques necessitaven de la
sobreexplotació de grans contingents de mà d’obra, amb salaris molt pobres per a resultar
competitives en el mercat. D’una altra banda, l’augment demogràfic experimentat durant el segle
XIX va afavorir unes pèssimes condicions d’habitatge i vida per als obrers que es dedicaven a la
indústria. D’ací que els treballadors s’organitzaren i que el nivell de mobilització i consciència
obrera entre les classes baixes alcoianes fóra destacable en temps de la Primera República
Espanyola, que s’havia declarat en febrer de 1873.
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Tot i que molts obrers simpatitzaven amb la idea republicana, l’AIT es va posicionar amb
força contra ella, indicant que la República no era sinó “l’últim baluard de la burgesia, l’última
trinxera dels explotadors i un desengany complet per a tots aquells que tot ho han esperat i encara
ho esperen dels govern”. En una assemblea que va tindre lloc a Alcoi en març d’aquell mateix any
es va cridar, seguint els principis anarcosindicalistes, a “la organización revolucionaria del
proletariado fuera de toda organización autoritaria dirigida por los burgueses, o lo que es lo
mismo, el armamento de los trabajadores sin pertenecer a la milicias burguesas, a fin de estar
dispuestos a lo que pudiera suceder”. Uns dies després, una gran manifestació de milers de
persones recorria la ciutat d’Alcoi i acabava amb un míting a la plaça de bous que reclamava una
reducció de la jornada i un augment dels salaris. A penes quatre mesos després els actes es repetiren
i, ara sí, la revolució social obrera es posaria en marxa.
El Petroli
En juny de 1873 els republicans més esquerrans, van tractar de donar un colp de timó a la direcció
política del govern de Madrid, però finalment van desistir i a començaments de juliol van cridar a
fer juntes revolucionàries que establiren una vertadera república de baix cap a dalt. En aquell
turbulent ambient polític es produiria la revolta d’Alcoi, de caràcter obrer i anarcosindicalista. En
primer lloc, la Comissió de l’AIT va convocar una reunió el 7 de juliol en la plaça de bous en suport
als obrers que estaven en vaga en les fàbriques papereres dels Algars, acabant l’assemblea amb la
petició d’un augment salarial i una reducció de la jornada laboral. Així, al sendemà va començar
una vaga general en la comarca, que suposaria la primera del País Valencià, i de les primeres a
Espanya, que fou secundada per més de 8.000 treballadors.
El 9 de juliol, finalment, els representants dels treballadors es van entrevistar en
l’Ajuntament d’Alcoi amb els fabricants gràcies a la intermediació de l’alcalde, Agustí Albors, un
republicà federal escollit democràticament per sufragi universal masculí. No obstant això, l’alcalde
es va decantar per la postura dels fabricants, que consideraven excessives les demandes fetes, per la
qual cosa els obrers

van demanar l’admissió d’Albors i la seua substitució per una junta

revolucionaria formada per la Comissió local de la Internacional de Treballadors. Alhora, enfront de
la Casa Consistorial, s’havia concentrat una multitud de vaguistes per tal de fer pressió en les
negociacions, davant la qual cosa Albors va requerir l’ús de la força pública i tres guàrdies
municipals van obrir foc, amb el resultat d’un mort i diversos ferits.
L’acció va desencadenar aldarulls d’immediat i es van començar a construir barricades per
aïllar la corporació municipal, que es va fer forta, amb una trentena de guardes, en l’interior de
24

l’Ajuntament. Al mateix temps, els internacionalistes es van dirigir a les cases de molts fabricants i
propietaris per a prendre’ls com a ostatges i confiscar-los armes, diners i aliments. A més a més, es
va començar a recollir petroli de distintes botigues per a amenaçar amb incendiar diversos edificis
per a impedir-ho, fins que finalment el van trobar i assassinar de la forma més violenta possible. El
van arrossegar per tota la ciutat –d’ací el malnom pòstum que li van posar, Pelletes- i, juntament
amb ell, van morir quinze persones més dels dos bàndols.
L’endemà de la revolta
A continuació, l’Associació Internacional de Treballadors va ocupar el poder i durant juliol i agost
es va poder aconseguir una millora de les condicions salarials i laborals, però a començaments de
setembre, quan l’exèrcit i la Guàrdia Civil van entrar en la ciutat, es va desencadenar una forta
repressió. Van ser detinguts ,és de 500 obrers, més de la mitat dels quals van ser processats, per bé
que dos anys després es va produir una amnistia parcial. En definitiva, per una banda la Revolució
del Petroli de 1873 va contribuir a la inestabilitat de la Primera República espanyola i al trencament
de les connexions entre la burgesia, per molt republicana que fóra, i els obrers. Però, per una altra
banda, aquella també va ser una fita fonamental en l’organització de l’obrerisme i l’inici de la lluita
per la millora de condicions de treball per al conjunt de la societat.
La revolta va repercutir en l’imaginari col·lectiu dels valencians i sobretot dels alcoians,
amb una transcendència especial, fins al punt que ha quedat gravada en frases fetes que encara
s’utilitzen actualment, com “Acabaràs com Pelletes” o “M’ha armat un petroli”.
Nosaltres els valencians de Joan Fuster
“Indústria i comerç”
L’embranzida del XVIII preparava el terreny a la industrialització, i podem dir que la
primera meitat del XIX, malgrat el desgavell polític, fou una etapa de creixença ben prometedora.
El ram tèxtil –manufactures de lli, de seda, de cotó, de llana- hi ocupa el primer lloc: és una tradició
que semblava enrobustir-se. Unes estadístiques anteriors al 1832 donen un volum global de tallers i
d’operaris al País Valencià superior al del Principat, i només en el sector cotonaire el Principat
ultrapassa –això sí, àmpliament- el País Valencià. La mecanització havia estat precoç. Ja en 1821 els
cardadors i filadors d’Alcoi declaren una vaga i promouen incidents contra els fabricants que hi
havia introduït maquinària: 17 màquines hi foren destruïdes. En 1835 les primeres Tarcot comencen
a treballar en unes filatures de Patraix; en 1841 és accelerada la mecanització del nucli fabril
d’Alcoi; en 1860 Elx ja utilitza màquines per a substituir la feina manual en el trenat de jute. La
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seda, sense aguantar-se en el nivell de la darreria del Set-cents, té encara, a la primeria del segle,
més de dos mil obradors en funcionament. Al marge dels teixits, les velles artesanies també
experimentaven la benèfica influència del temps.
[...]
El socialisme i l’anarquisme penetraven en el baix poble. Encara no hi havia un “proletariat”
autèntic. Els obrers industrials eren escassos. Allà on hi havia –Alcoi– la consciència de classe va
fer grans progressos, de signe anarquista, però. En quatre anys – del 1868 al 1872 –, Alcoi esdevé
un punt clau de la Primera Internacional en terres ibèriques, i allí resideix el Consell Federal. La
subversió alcoiana del 1873 – uns quants morts i uns quants incendis – en serà la conseqüència.
Blasco Ibáñez intentà de sostreure les masses populars de la seducció anarquista i inserir-les en el
seu federalisme pimargallià, radical també, però de quadres coherents. Ho aconseguí a mitges,
només. El blasquisme comptava amb massa adhesions “burgeses” per a resultar convincent als ulls
dels assalariats. L’ideal llibertari, que triomfava al camp, s’imposa també a la capital i a les ciutats
més o menys industrialitzades. El socialisme hi seria minoritari, i no comença a assegurar-se
posicions sinó ben entrat el segle XX.
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El Mural del País Valencià de Vicent Andrés Estellés
El Mural del País Valencià. Comiats, Capítol 1
Tota la nit, afamegat reialme.
Sonen telers de fecunda memòria.
Vindicatiu, s’aixeca un puny de sobte.
Mereixements, felicitats dels dia.
Cansada pols, i cansament dels dies.
El jorn vesteix i desvesteix fadrines
que de l’amor tenen grata memòria.
Però covant, secretament, la pena.
Passarà el temps i passaran els segles
i seguirà, latent, una amenaça.
Industriós, el nom creix i prospera.
Al cim dels anys, com al cim dels camins,
Plena un far, segueix una presència.
Escoltareu unes passes nocturnes.

Mural del País Valencià. ALCOI. Capítol 1
Si regireu el fons del calze, hi ha,
entre la pols, la sang del sagrament,
un nom, un nom d’universal batalla:
com un segell, hi ha el nom de Karl Marx.

Des de molt lluny ell va saber la lluita;
el nom d’Alcoi retornava entre còdols.
Ell escribí, amb colzes, amb afany,
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i els seus escrits duraren més que el segle.

Ací hi ha un nom, i és el nom de Karl Marx.
Ell, des de lluny, auscultà, dia a dia,
El cos d’Alcoi, va consultar a Engels.

Oficiem. Ara, enlairem el calze
que duu un nom tatuat en el fondo.
Universal, és el nom de Karl Marx.

Mural del País Valencià. ALCOI. Capítol 2
Les barricades de la fosca lluita,
les barricades del combat obrer.
S'han rebel·lat els telers i les serres;
s'han rebel·lat els trabucs de la festa.
S'han rebel·lat; i planten cara al dia,
cara a la mort, damunt les barricades.
És el matí de fones i ferides,
és el matí de la lluita darrera!
Alguns han mort; però altres continuen
el seu combat, amb mocador al front,
sempre lluitant, amb la sang perseguida.
Caurà la nit, com un fum, una serra.
Caurà la nit, cordells de presoners.
Caurà la nit però hi ha la llavor!
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Mural del País Valencià. ALCOI. Capítol 3
Com sang o pa de permanent vigília,
com sal i vi, com hospital de nafres,
com derrotat amb una canya sols,
o com lligat amb un aspre cordell.
Tornen camins de pols recongeuda,
del dur afront, de la derrota amarga,
assenyalant camins per al futur,
assegurant reivindicacions.
Com drap o arrap, com el pit tatuat,
com el metall de la lluita diària,
sostres perduts, enteixinats de nacre.
Tots els obrers, la Internacional.
Cantava un nom d’universal memoria:
Karl Marx deixà un llibre permanent.
Mural del País Valencià. ALCOI. Ferro, 1
Ferro enterrat, desenterrat després,
un alfabet de veritats terrícoles,
una cançó de la profunda terra
que va sonant, perpetuant un ferro.
Un ferro, un plom o lletres de metall,
Del dur metall dels arguments amb fúria,
Del cast metall de prometences tendres,
Del cald metall d’epitalamis fondos.
Ací es troba, ací arrelava, ací
com una veu, una veu isolada,
cantava l’any i la bellesa indòcil.
Misteri gran. Amb reverent silenci,
devotament, els segles l’adoraven,
muts d’estupor, sense comprendre res.
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Mural del País Valencià. LA VEU D’UN POBLE. Ovidi, 1
Barranc del Cinc, homenatge a Teresa
i homes que senten un nus a la gola,
i la nit creix, de prestigi i tristesa.
Davallaran, des de la Mariola,
aigües de ferro, plenes de floretes.
Puja la nit de la pàtria sola.
Puja la nit, i arriba, de puntetes,
aquesta veu, trèmula, de l’amant.
Oh nits d’Alcoi, amargues i concretes!
Vindrà la nit des del barranc, pujant
costeres brusques, molt penosament,
vindrà al món un dia radiant.
Però es courà, de nit, amb savi vent.
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