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1. QÜESTIONS PRÈVIES 

1.1. Justificació de la proposta didàctica 

Ja que el teatre va ser una eina fonamental en la consolidació de la 

Renaixença i, a més a més, no s'estudia amb gaire força als instituts, hem 

considerat que la figura d'Eduard Escalante seria un punt d'estudi interessant que 

acostaria l'alumnat de quart d'ESO al teatre i, més concretament, al sainet valencià, 

gràcies a la destacable figura d'aquest dramaturg valencià. A partir de l’any 1850, es 

poden diferenciar dues tendències dins del teatre en català: el teatre culte i el teatre 

popular. En aquest últim se centra aquesta proposta didàctica que, si més no, fa un 

recorregut per la València del segle XIX. Aquest tipus de teatre va tenir una gran 

acceptació i èxit entre les classes populars, ja que reproduïa la vida quotidiana i 

defensava l’ús de la llengua col·loquial, plena de vulgarismes i castellanismes. El 

gènere més usat pels autors de l’època va ser el sainet, que és una peça dramàtica, 

sovint rimada, humorística i d’un sol acte.  

Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) i Eduard Escalante (1834-1895) van ser les 

dues figures que van destacar en el territori valencià. Escalante, el sainetista per 

antonomàsia, destaca per la descripció que fa dels personatges i de la València del 

segle XIX i és per aquest seguit de característiques que l'hem triat com a punt 

central de la nostra ruta. La trama de les seues obres sol ser molt simple: amors 

impossibles per diferències socials entre famílies dels amants, on el progrés 

econòmic dels personatges està marcat per la utilització d’un castellà ple de 

valencianismes, tot i que l'interés principal d'aquesta proposta és estudiar el reflex 

que hi fa de la societat de l'època. 

Per tant, la proposta que plantegem a continuació té com a eix central una ruta 

literària basada en la figura d'Escalante (vida i obra) per als alumnes de quart de la 

ESO, ja que el currículum inclou l’estudi d’aquest dramaturg. Com que el gènere 

dramàtic no ha estat treballat en aquest sentit i gairebé no s'estudia al programa 

(contràriament de la narrativa, que pren un paper principal en l'estudi de la 

literatura), sembla necessari obrir noves vies i tractar d’innovar. En concret, ens 
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centrarem en la figura del sainet. Això ajudarà l’alumne a familiaritzar-se amb els 

textos teatrals i amb les característiques del teatre popular valencià del segle XIX. 

La tria de l'autor també respon a unes determinacions lògiques i geogràfiques, 

ja que, donat que Escalante va nàixer i créixer al barri valencià del Cabanyal, s'ha 

decidit enfocar la proposta per tal que siga aplicada en un institut d’aquest barri 

(l'IES Isabel de Villena).  Els motius són la proximitat geogràfica de l'institut a la 

major part dels punts de la ruta i la voluntat que els alumnes obtinguen un 

coneixement major d'una figura literària que els és tan propera.  

Possiblement, els alumnes del Cabanyal passen diàriament per alguns punts 

literaris destacats a la ruta o, fins i tot, pel mateix Carrer Escalante i no saben a què 

es deuen aquestes coses ni se n’adonen de la importància d'aquest dramaturg dins 

de la literatura catalana. Per tant, com que els alumnes haurien de conèixer la 

història i la literatura que els és propera, es planteja una ruta literària que abastarà 

els punts més destacables de la València escalantina. De segur que molts dels 

alumnes del Cabanyal han acudit alguna vegada al Teatre Escalante ignorant per 

què rep aquest nom i, gràcies a aquesta ruta, podran ser-ne conscients. 

1.2. Contextualització  

L’IES Isabel de Villena resulta idoni per fer l’aplicació d’aquesta proposta. En 

primer lloc, es tracta d’un centre ubicat en el carrer que rep el mateix nom, al barri 

del Cabanyal. Va obrir les seues portes el curs 1965/1966 i originàriament estava 

dividit en dos centres: a la part nord hi anaven les xiques i la sud ho feien els xics. 

Gràcies a les contínues reformes, s’ha permés als estudiants una educació en unes 

instal·lacions de qualitat. Aquest institut ofereix dues línies lingüístiques a l’ESO: PIP 

(Ensenyament Progressiu en Valencià) i PEV (Programa d’Ensenyament en 

Valencià). Pel que fa al Batxillerat, s’hi poden cursar tres modalitats: l’artístic, el 

científic i tecnològic, i l’humanístic i ciències socials. També, hi fan els primers 

cursos de la Formació Professional Bàsica. 

 Per tant, la situació geogràfica del centre permet donar sentit a l’aplicació del 

treball que presentem, posat que la ruta s'iniciarà al Cabanyal i és recomanable que 
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l'institut on s'aplique es trobe relativament a prop. A més a més, els alumnes tindran 

una visió literària d’aquells llocs que els són tan familiars i pels que passen 

diàriament (el Carrer Escalante, el seu bust...) i podran associar-los després a la 

figura d’Escalante i al teatre. Per tant, aquesta serà una lliçó que, si més no, els 

causarà alguna mena d'impressió i que podran aplicar posteriorment al seu dia a 

dia. 

 El Departament de Valencià: llengua i literatura del centre té un espai en 

Wikispaces. Des d’aquest lloc web informen l’alumnat i treballen de manera 

col·laborativa mitjançant l’ús de les noves tecnologies (TIC). Posen a l’abast de 

l’alumnat una gran quantitat d’informació interessant, com ara dades sobre Isabel de 

Villena o enllaços a pàgines d’interés. També tracten altres aspectes com, per 

exemple, l’educació en valors a través d’un vídeo i la formulació d’unes preguntes. 

Per tant, l'interés en el centre no radica únicament en la seua ubicació, sinó també 

en la metodologia a través de la qual formen el seu alumnat.  
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2.  MARC METODOLÒGIC 

2.1. Objectius i competències bàsiques 

Per començar amb el marc metodològic, és necessari establir els objectius del 

currículum que els alumnes hauran d'acomplir i, també, especificar quins hauran 

d’haver-se assolit després d’efectuar aquesta seqüència didàctica d’Escalante (i la 

seua pertinent ruta). És clar que, mitjançant la consecució dels objectius que 

proposem, l’alumnat treballarà unes competències bàsiques determinades. Per 

aquest motiu, tot seguit, presentem la relació dels objectius i les competències que 

treballarà l’alumnat de 4t d’ESO. 

ÀREA PRINCIPAL: VALENCIÀ OBJECTIUS CONCRETS 
COMPETÈNCIES 



 

8 

 

LLENGUA I LITERATURA1 DE LA RUTA BÀSIQUES2 

1. Comprendre discursos orals i 

escrits en els diversos contextos 

de l’activitat social i cultural. 

1.Comprendre discursos 

orals del docent i textos 

escrits del segle XIX, en 

concret, fragments dels 

sainets d’Escalante. 

[CCLD] [CAA] 

[CAIP] [CSC] [CCA] 

2. Apreciar les possibilitats que 

ofereix el valencià, llengua 

2. Apreciar el valencià i fer 

ús actiu de la llengua al 
[CSC] [CAIP] 

 

1 En la programació d’aquesta SD partim del currículum publicat en el DOCV nº 

5562/24.07.2007 

2  [CCLD] Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
 [CCA] Competència cultural i artística 
 [CAA] Competència d’aprendre a aprendre 
 [CTI i D] Competència per al tractament de la informació i competència digital 
 [CAIP] Competència en l’autonomia i iniciativa personal 
 [CSC] Competència social i ciutadana 
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pròpia de la Comunitat 

Valenciana, com a vehicle de 

comunicació i de vertebració. 

llarg del procés de la 

seqüència didàctica. 

3. Comprendre textos literaris 

utilitzant els coneixements sobre 

les convencions de cada gènere, 

els temes i motius de la tradició 

literària i els recursos estilístics. 

3.Comprendre els textos 

d’Escalante a partir de les 

convencions del sainet, 

segons la tradició literària i 

els recursos que utilitza 

l’autor. 

[CCDL] [CSC] 

4. Conèixer i distingir les 

principals èpoques artístiques i 

literàries, els seus trets 

característics, les obres, i les 

autores i els autors més 

representatius de cada època. 

4. Conèixer i distingir 

l'època literària del segle 

XIX, en concret, el gènere 

teatral,  les obres principals 

i els autors més 

representatius d’aquesta 

etapa. 

[CCLD] [CTI i D] 

[CAA] [CCA] 

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. 

5. Aproximar-se al 

coneixement del patrimoni 

literari i geogràfic, a través 

de la ruta literària 

d’Escalante, com a símbol 

d’una experiència individual 

i col·lectiva. 

[CAIP] [CSC] 

6. Interpretar i utilitzar la lectura i 6. Interpretar i usar la [CCLD] [CAIP] 
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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. 

lectura dels sainets 

d’Escalante com a font de 

plaer, d’enriquiment 

personal i de coneixement 

del món i consolidar hàbits 

lectors del gènere teatral. 

[CSC] [CCA] 

7. Aprendre i utilitzar tècniques 

senzilles de maneig de la 

informació: recerca, elaboració i 

presentació amb l’ajuda dels 

mitjans tradicionals i l’aplicació 

de les noves tecnologies. 

7. Aprendre a usar 

tècniques de maneig 

d’informació i les noves 

tecnologies per a fer ús 

d’aquestes al llarg de tota la 

seqüència didàctica 

d’Escalante. 

[CAIP] 

 

Aquests objectius detallats es poden sintetitzar. Per tant, la finalitat bàsica de la 

seqüència escalantina estarà íntimament lligada amb l’aproximació del teatre de 

l’autor valencià a un tipus d’alumnat que viu a prop d’alguns elements literaris que 

fan referència a la vida i obra del personatge valencià. En aquest sentit, com a 

docents, impulsem la coneixença de l’entorn per part de l’alumne. A més a més, 

aquesta proposta didàctica servirà per a desenvolupar les capacitats de l’alumnat 

per treballar, tant en grup com individualment, gràcies a diverses activitats que 

també ajudaran a millorar el seu domini oral i escrit de la llengua. 

Evidentment, com a professors, hem d’aconseguir que els alumnes 

assolisquen aquests objectius primordials. Tanmateix, també aprofitarem l’obra 

d’Escalante per a focalitzar en altres aspectes interessants, tant lingüístics com 

literaris. Per aquest motiu, hi ha objectius que concorden amb allò treballat a classe, 

que hauran d’assolir de la mateixa manera.  
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2.2. Continguts  

La nostra intenció al plantejar la ruta és que l’alumnat puga treballar, en major 

o menor mesura, tots els blocs del currículum de manera didàctica mitjançant tot un 

seguit d’activitats de diversa índole. En especial, es tractaran els següents punts de 

cada apartat: 

BLOC 1. COMUNICACIÓ: 

L'alumnat aprendrà, gràcies a les activitats realitzades durant la ruta, a 

desenvolupar les seues capacitats comunicatives (tant orals com escrites), a 

buscar la millor manera de donar una informació mitjançant recerques prèvies i una 

selecció del material més idoni i millorarà la seua expressió en llengua catalana 

(dramatització, debat…). 

BLOC 2. LLENGUA I SOCIETAT: 

La finalitat d'aquest bloc serà conscienciar l'estudiant de la importància de la 

llengua com a reflex de la seua època i la seua cultura. Gràcies a l'estudi lingüístic 

dels sainets d'Escalante, l'alumnat es farà una idea de la relació de la llengua i la 

societat i de com la retrata la literatura (el teatre i, en particular, el sainet, en aquest 

cas). 

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA: 

Tot i tractar-se d'una proposta literària, els sainets d'Escalante ens donen la 

possibilitat de fer un plantejament de treball totalment lingüístic, donades les 

característiques dels seus escrits. Per tant, la ruta també planteja activitats que es 

centraran en aprofundir en els coneixements lingüístics de l'alumnat, que 
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s'utilitzaran de manera passiva a la majoria de les activitats, però també de manera 

activa (per exemple, amb la normativització d'un fragment d'un sainet). 

BLOC 4. EDUCACIÓ LITERÀRIA: 

Aquest bloc es correspon amb el principal objectiu de la seqüència: proveir els 

estudiants d'uns coneixements sobre la figura literària d'Escalante, un dels autors 

valencians més reeixit del segle XIX quant a literatura dramàtica en valencià es 

refereix i, a més a més, un referent molt proper per als estudiants del Cabanyal, ja 

que la seua figura és molt present a la zona (carrer Escalante, placa 

commemorativa...). 

BLOC 5. TÈCNIQUES DE TREBALL: 

Pel que respecta a les tècniques de treball, la nostra proposta es centra en una 

varietat d'activitats que serviran per desenvolupar diferents àrees de coneixement i, 

per tant, empraran mètodes diversos. L'objectiu principal, no obstant, serà que 

l'alumne aprenga a treballar, tant en grup com en solitari, i a buscar i destriar 

informació d'una manera eficaç i seguint una pauta (recerca, tria d’informació, 

redacció…). 

 

2.3. Habilitats lingüístiques 

A més dels continguts que es treballaran a la ruta, les activitats proposades 

estan pensades per a cultivar una sèrie d’habilitats lingüístiques bàsiques. 

ESCOLTAR, PARLAR I CONVERSAR: 
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Un dels objectius finals de la ruta és que l’alumne siga capaç de millorar les seues 

capacitats orals (tant productives com receptives) i, per aquest motiu, es plantegen 

una sèrie d'activitats que serviran per a que l’alumne practique i les pose en 

pràctica. 

LLEGIR, COMPRENSIÓ DE TEXTOS ESCRITS: 

La comprensió escrita també serà un punt important, sobretot si considerem que 

aquesta proposta didàctica es centra en la literatura (dramàtica). Per tant, la lectura 

i comprensió dels sainets d’Escalante serà també una part fonamental dins de la 

ruta, especialment en l’etapa de preparació,  perquè aquests seran la base de tota 

la resta d’activitats. 

ESCRIURE, COMPOSICIÓ DE TEXTOS ESCRITS: 

Per acabar, també plantegem una sèrie d’activitats que treballaran aquestes 

habilitats, tot i que el gruix de la proposta es centra en activitats més dinàmiques i 

orals, també s'efectuaran activitats de redacció (com, per exemple, la AA 9.) 
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3. PROPOSTA DE LECTURES  

Per tal d’introduir l’alumnat a l’obra escalantina, el docent no proposa la lectura 

d’obres completes de l’autor, sinó fragments d’aquestes, que facen alguna menció o 

tinguen ubicació geogràfica a algun punt recognoscible de la ciutat de València.  

En la següent graella, es troba la proposta de textos, és a dir, el fragment i el 

punt literari on tindria lloc la lectura dramatitzada durant la ruta. D’un total de set 

obres extraurem un fragment per  obra, que és treballarà al llarg de la proposta 

didàctica que presentem. 

SAINET PUNT LITERARI 
FRAGMENTS (ESCENA I 

PERSONATGES) 

La escaleta del 

dimoni 

Teatre Escalante, carrer 

Landerer 

Escena IX . Personatges: 

Barbereta, D. Cha., i Rafel. 

Desde dalt del 

Micalet 
Micalet, Carrer del Micalet 

Escena X, Tio Andreu, Quico, 

Francés i Salvaora. 

La senserrà del 

mercat 

Carrer de la Plaça del 

Mercat i Carrer de la 

Bosseria 

Escena XI. Personatges: Tofolet, 

Ramonet i So Ramona. 

En una 

horchateria 

valenciana 

Horchatería Santa 

Catalina, a la plaça Santa 

Caterina 

Escena I. Personatges: Visanteta, 

Mariana, Tofolet, Chusep i D. 

Eugen. 
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Barraca en lo 

Cabañal 

Plaça del Doctor Llorenç 

de la Flor i carrer 

Escalante al Cabanyal 

Escena VII. Personatges: Mauro, 

Felipe, Manuel, Adelina, Paca, 

Enrique i Rosa. 

Bufar en caldo 

chelat 

Teatre Princesa 

(c/ Moro Zeid) 

Escena II. Personatges: Rosa, 

Pulido, Manuela i Dolores. 

Una nit en la 

Glorieta 

Jardins de la Glorieta/ Font 

del Tritó/Carrer de la Mar 

Escena VII: Rufino, Basilisa, 

Espect. 
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4. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS 

4.1. Abans d’eixir 

Seguidament, s’explicaran les activitats que es duran a terme abans de fer la 

ruta literària escalantina. A més, es mostrarà als estudiants l'itinerari per situar-los i 

presentar-los la proposta didàctica i el docent serà l’encarregat de lliurar a l'alumnat 

els fragments que treballaran durant la ruta.  

ACTIVITATS 
LITERÀRIES 

GRUP RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 

AP 1. Introducció al teatre 
popular de la Renaixença 

a partir de la lectura i 
comprensió dels fragments 
dels sainets d’Escalante. 

Grup classe Textos (sainets) 40 1, 2, 3, 6 

AP 2. Reflex de la societat 
de l’època als sainets 

d’Escalante a partir del 
text i d’un vídeo. 

Grup classe 
Textos, imatges 

i vídeos de 
YouTube 

15 1, 4, 6 

AR 5. Joc de vertader o 
fals sobre la informació 

més rellevant de la vida i 
obra de l’autor. 

Grups 
heterogenis 

Power Point 
amb les 

preguntes de 
vertader o fals 

35 2, 4 

AR 6. Xarrada al voltant de 
les tècniques de 

dramatització i del projecte 
de ruta literària de l’AR 7. 

Grup classe Vídeo YouTube 20 2 
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ACTIVITATS 
LINGÜÍSTIQUES 

GRUP RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 

AR 3. Anàlisi del lèxic i 
extracció de les 

expressions populars que  
apareixen als sainets. 

Grup 
classe 

Textos (sainets) 

Diccionaris i 
manuals d'us i 
d'expressions 
valencianes 

35 1, 2, 3 

AR 4. Normativització 
(correcció i redacció) del 
llenguatge dels sainets. 

Individual 

Diccionaris, 
traductors, 

enciclopèdies i 
llibres 

d’expressions i 
frases fetes 

20 1, 2, 3 

 

Abans de l’eixida, per tant, hem organitzat les activitats en tres sessions en les 

quals els alumnes analitzaran i coneixeran el teatre popular de la Renaixença 

valenciana a partir de l’estudi dels sainets i de la figura d’Escalante. Com que cada 

sessió de Valencià: llengua i literatura consta de 55 minuts,  realitzarem dues 

activitats en cada classe seguint l’ordre següent: 

AP 1: . En aquesta activitat que inicia la primera sessió es pretén introduir als 

alumnes el teatre popular de la Renaixença mitjançant la lectura i comprensió 

d’alguns fragments dels sainets d’Escalante. Per poder dur-ho a terme, es repartiran 

a tots els alumnes alguns fragments dels sainets d’Escalante que haurem escollit 

per al posterior anàlisi i dramatització. Així, es tractarà de llegir en veu alta les 

escenes triades i, entre tots, extraure les característiques més importants del teatre 

popular i dels sainets, per tal que els alumnes coneguen  les semblances o 

diferències amb el teatre culte de la Renaixença i tinguen una idea dels autors més 

destacats del període. Aquesta activitat, per tant, tindrà una durada de 35 minuts, en 

la qual els alumnes hauran de participar activament a l’hora de llegir i proposar idees 
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(característiques) a partir dels textos d’Escalante que se’ls haurà facilitat D’aquesta 

manera, es fomentarà la participació i el professor podrà comprovar el nivell de 

coneixements que té l’alumnat. 

Les característiques que el docent haurà de destacar del teatre popular són les 

següents: que reflecteix la vida i la cultura de l'època amb un to burlesc; escrit en un 

valencià ple de castellanismes, incorreccions gramaticals i no normativitzat; ple de 

referències a la ciutat de València; la classe social a la que pertanyen els 

personatges (classe mitjana-baixa), etc. 

AP 2: En la mateixa sessió (1a) hem dedicat 15 minuts perquè els alumnes, 

després d’haver llegit les escenes dels sainets d’Escalante, puguen fer-se una idea 

de la societat de l’època (Renaixença) i, per tant, de les distintes classes socials a 

partir dels diferents codis de llenguatge que empra l’autor. Aquesta tasca, doncs, 

vindrà acompanyada de la reproducció d’un fragment d’un vídeo sobre una 

teatralització d’una de les escenes, de manera que, gràcies als textos i a l’element 

visual, es veuran reflectides les característiques de la societat d’Escalante que el 

mateix autor  plasma en els sainets (dramatització de YouTube).  

AR 3: En aquesta activitat, considerant que els alumnes ja han tingut un primer 

contacte amb alguns dels fragments dels sainets i tenen assumides les 

característiques més importants del teatre popular de l’època, faran un anàlisi 

lingüístic dels textos. Per poder dur-ho a terme, distribuirem la classe en grups 

heterogenis, d’acord amb el criteri del professor, qui haurà observat el nivell de la 

seua classe en la sessió anterior. Després, cada grup haurà d’analitzar una escena 

o fragment de la mateixa, depenent de la llargària del text. Així, a partir del lèxic que 

utilitza Escalante als sainets, els alumnes analitzaran les expressions que apareixen 

i s’informaran del seu significat amb ajuda de diccionaris o llibres especialitzats. 

D’aquesta manera, podran conèixer les frases fetes i les expressions valencianes de 

l’època, la majoria de les quals encara hui perduren, i es familiaritzaran amb la 

cultura valenciana gràcies a l’estudi d’aquest llenguatge representatiu del teatre 

popular de la Renaixença Valenciana. Aquesta sessió, a més, es complementarà 

amb la següent activitat (AR4), en què els alumnes hauran de fer una tasca de 
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normativització. El material necessari per tal de dur a terme la tasca seran els 

diccionaris, manuals lingüístics o llibres d'estil que l'alumne tinga al seu abast. Es 

promourà l'ús del mòbil per tal d'accedir a diccionaris o recursos en línia (la pàgina 

web del DIEC, l'AVL, etc.) o es facilitarà l'ús dels manuals de la biblioteca del centre 

(que el professor s'encarregarà d'aconseguir prèviament). 

Una altra proposta és demanar amb previsió (per exemple, un parell de dies 

abans o la setmana anterior) que cada alumne porte a classe un diccionari o manual 

en llengua valenciana (o, fins i tot, un vocabulari valencià-castellà) que tinga a casa 

per tal de treballar l'activitat en grup.  No obstant això, aquesta opció no invalida les 

altres dues, que hi són totalment compatibles. Aquest material també serà emprat 

amb l'activitat complementària AR 4. A l'annex XX també es trobarà una proposta de 

llocs en línia que l'alumne podrà emprar per dur a terme les activitats. 

AR 4: Una vegada els alumnes coneguen el significat de les expressions 

utilitzades als textos i hagen comprovat el nivell de col·loquialitat d’aquests, 

analitzaran el mateix fragment però ara tenint en compte les errades ortogràfiques. 

Aquesta serà una activitat de normativització   que realitzaran individualment i que, a 

més, hauran d’entregar al professor. Per tant, servirà per a l’alumnat com a eina per 

a treballar l’ortografia, la gramàtica i el lèxic i també per al docent, com a activitat 

avaluació per a comprovar la qualitat de les elaboracions de cada alumne tenint en 

compte els objectius que han d’aconseguir en aquest curs. A més a més,  en el cas 

que els alumnes ho necessiten, podran consultar diccionaris de traducció del 

castellà al valencià o manuals de normativització lingüística, sempre i quan tinguen 

en compte que disposen de 20 minuts per a la realització d’aquesta tasca. 

AR 5: Per a la realització d’aquesta activitat és necessari que els alumnes 

hagen fet una tasca de recerca a casa per a informar-se dels aspectes més 

rellevants de la vida i obra d’Escalante. Abans, en l’AP 2, ja s’hauran fet una idea del 

reflex de la societat en què vivia l’autor, però ara hauran d’aprofundir en la seua 

biografia per poder contestar les preguntes de vertader o fals que farem en aquesta 

sessió. Així, gràcies a l’ús d’un power point, els alumnes, distribuïts amb grups 

heterogenis formats en la sessió anterior, hauran de contestar les preguntes de 
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vertader o fals que projectarem quan els corresponga, respectant els torns de 

paraula dels seus companys. Aquesta activitat, doncs, s'estendrà durant 35 minuts, 

temps en què els alumnes hauran de demostrar que han sigut capaços de 

seleccionar la informació més important de l’autor davant el ventall de possibilitats 

que els ofereix la xarxa per poder  contestar correctament les preguntes del joc, així 

com també hauran d’aprendre a treballar en grup i respectar els torns de paraula. Es 

tractà, per tant, d’afavorir l’aprenentatge mitjançant la realització d’un activitat 

divertida i dinàmica, en què tot l’alumnat ha de ser partícip del joc i en què, a més, el 

docent podrà valorar a partir de les respostes dels seues alumnes el grau 

l'adquisició de coneixements d’aquests. 

AR 6: En aquesta sessió s’explicarà l’activitat de la ruta literària que duran a 

terme el dia següent. Primer que tot, distribuirem la classe en set grups heterogenis: 

tres grups de quatre, dos grups de tres, un grup de cinc i un últim grup de set 

alumnes. Després, els repartirem una escena a cada equip d’alguns dels sainets 

d’Escalante, tenint en compte que alguns fragments d’aquestes escenes ja s’hauran 

treballat en les sessions anteriors a l’hora de fer l’anàlisi lingüístic i l’extracció de les 

característiques del teatre popular del segle XIX i de l’època. El nombre d’integrants 

dels grups, per tant, variarà segons l’escena que els toque, amb l’objectiu que cada 

alumne tinga un personatge assignat que haurà de preparar-se per a la posterior 

lectura de l’escena durant la ruta literària. A continuació, es farà una breu explicació 

del procés de dramatització i s’explicarà el recorregut a seguir durant la ruta, la qual 

cosa inclou orientar l’alumnat de com fer un bon ús de les càmeres i altres 

dispositius per a gravar les actuacions. Així, els mostrarem els punts literaris que 

visitarem i el motiu de la tria d’aquests punts, ja siga perquè el lloc literari apareix 

explicitament a l’escena o per alguna altra raó rellevant. 

A més a més, per a la realització de la lectura dramatitzada es tindran en 

compte les tècniques de dramatització i, per això, posarem èmfasi en el fet que, tot i 

que no serà exactament una teatralització, ja que faltaran molts elements com el 

vestuari i podran mirar les escenes sense haver-les après de memòria, hauran de 

llegir en veu alta i actuar d’acord amb el paper que se’ls assigne. Per tal d'esclarir el 

concepte de dramatització, s'introduirà un fragment del vídeo Lectura dramatitzada 
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de La disputa de l'ase, una dramatització feta al Teatre Romea on es llegia un 

passatge de la novel·la dialogada d'Anselm Turmeda, La disputa de l'ase: 

https://www.YouTube.com/watch?v=RZ673po21VM 

Gràcies a aquest vídeo, s'exposaran les característiques bàsiques de la 

dramatització: vocalització, entonació, variació de la veu i gesticulació, 

principalment. 

Finalment, es facilitarà als alumnes un tríptic en el qual apareixerà dibuixat el 

mapa de la ruta literària que durem a terme en la següent sessió i l’horari i l’ordre 

dels punts literaris que seguirem, per tal que els alumnes puguen ubicar-se i 

orientar-se per a seguir cada punt geogràfic a través del mapa. També inclourem al 

tríptic alguna informació rellevant de l’obra i l’autor i els criteris d’avaluació que 

tindrem en compte abans, durant i després de la realització d’aquest projecte. 

Un cop realitzades aquestes activitats, els alumnes hauran assolit les 

característiques del teatre popular dels sainets i, més concretament, del teatre 

popular d’Escalante a partir de l’anàlisi dels sainets bilingües que són un clar reflex 

de l’època de la Renaixença Valenciana.  També hauran aprofundit en la vida de 

l’autor i hauran treballat alhora alguns aspectes com l’oralitat, la normativització, l’ús 

de les tecnologies i la cerca d’informació rellevant en la xarxa, entre altres. I, per 

tant, després d’aquestes sessions i gràcies a l’explicació del projecte de la ruta 

literària, l’alumnat ja es veurà preparat per a l’eixida i realització de la ruta que tindrà 

lloc en la pròxima sessió. 

4.2. Durant l’eixida  

S'executaran tant la ruta com la dramatització dels textos dels annexos als punts 

literaris escollits, segons la taula que vèiem a l'apartat 3. PROPOSTA DE 

LECTURES. 
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ACTIVITATS GRUP RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 

AR 7.  
Dramatització de 
les escenes dels 

sainets 
d’Escalante. 

Grup de 
3-5 

persones 

- Electrònics 
(càmera, mòbils o 
qualsevol mitjà de 

gravació). -
Fragments o 
escenes dels 

sainets a 
dramatitzar. 

Cada grup tindrà 
entre 5-10 minuts 

per gravar la 
seua 

dramatització. 

1, 2, 3, 6, 7 

AR 8. Visita a 
llocs 

emblemàtics de 
la vida i obra 
d’Escalante. 

Classe 

-Menjar i beguda 
per als àpats 

-Diners per a pujar 
al Micalet. 

Un dia en horari 
escolar 

4, 5 

 

AR 7. Amb aquesta activitat els alumnes hauran de demostrar que han 

treballat el fragment escollit mitjançant una dramatització que s’haurà de gravar 

durant la ruta. Com que prèviament ja s’hauran repartit els fragments en la sessió 

anterior i cadascú dels alumnes tindrà assumit un paper, es procedirà a la lectura 

dramatitzada d’aquests en els diferents punts literaris que haurem marcat al mapa. 

Així, depenent de l’escena que li toque a cada grup, haurà de gravar el vídeo en un 

lloc determinat. Per tal que tothom puga participar en la dramatització, s’establirà 

una roda de gravació en la qual un dels integrants del segon grup gravarà el primer i 

així successivament. Gràcies a aquesta activitat es potenciarà el treball en grup i 

l’oralització i pronunciació de l’alumnat. També es valorarà l’ús  correcte del 

valencià, tot tenint en compte que els sainets són bilingües i que hi ha molts 

castellanismes, vulgarismes i col·loquialismes. L’alumnat, a més, haurà de 

demostrar un bon maneig de les noves tecnologies, això és les càmeres i altres 

dispositius de gravació.  
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AR 8. Durant la ruta es visitaran diversos punts destacats de la ciutat de 

València que tenen algun tipus de relació amb l’autor (vida o obra). S’ha triat per a la 

ruta una barreja de llocs emblemàtics de la vida d’Escalante i altres que són 

mencionat o apareixen als seus sainets. Aquesta és una manera per a que els 

alumnes coneguen la relació que té Escalante amb aquells espais que els alumnes 

freqüenten sense saber-ho. Els alumnes, a més, tindran un mapa per a poder anar 

seguint la ruta i orientar-se.  

4.3. Després, en tornar 

En tornar, els alumnes faran una redacció a classe, a través de la qual 

expressaran la seua opinió al voltant de la ruta literària. Aquesta servirà com a 

ferramenta  per a introduir el debat i així veure’n els aspectes positius o els que es 

poden millorar.  

ACTIVITATS GRUP RECURSOS TEMPS OBJECTIUS 

AA 9. Elaboració d’una 
redacció sobre els punts més 

interessants de la ruta. 
Individual 

material 
d’escriptura 

20 2 

AA 10. Visualització dels 
vídeos gravats durant la ruta i 

debat entorn a les 
experiències i les opinions de 

la ruta. 

Classe vídeo 35 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

AA 9. En aquesta primera part de l’última sessió, dedicarem més o menys uns 

vint minuts perquè cada alumne redacte individualment un text en què expresse la 

seua opinió pel que fa als punts literaris que li han semblat més interessants o que li 

han agradat més durant la ruta. Es valorarà que l’alumnat done raons coherents 

respecte a la seua tria dels punts i que redacte seguint les normes gramaticals, 
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sintàctiques i lèxiques, de manera que quede un text coherent, cohesionat i adequat 

per a aquest curs. El text, òbviament, haurà d’estar redactat en valencià i s’haurà 

d’entregar al professor perquè aquest puga avaluar l’alumne i valorar el grau 

d’assoliment de coneixements d’aquest.  

AA 10. Retroalimentació de les gravacions dels vídeos per veure i valorar 

l'oralització, la pronunciació, el llenguatge emprat (ús adequat del valencià) i l'ús 

adequat de les tecnologies (càmeres i altres dispositius de gravació). També es 

valorarà l'ineterés de l’alumnat en la ruta i el grau d’integració i participació activa 

dels estudiants (la col·laboració dels equips, la correcta preparació dels fragments a 

casa, etc.). 
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5. RUTA LITERÀRIA 

5.1. Localització i descripció de l’itinerari 

La ruta dedicada a la cèlebre figura d'Eduard Escalante, com ja s’ha esmentat 

abans, tindrà lloc a la ciutat de València. Per això, s’han escollit set punts literaris 

d’aquesta ciutat, relacionats amb l’autor o amb la seua obra. A continuació, 

presentem aquests llocs, tenint en compte l’ordre que els alumnes seguiran quan 

efectuen la ruta. Sortirem a les 8:30 hores des de l’IES Isabel de Villena fins al 

carrer d’Escalante.  

ORDRE DE LA 

RUTA 
PUNT LLOC LITERARI SAINET 

1 A Carrer Escalante, al Cabanyal 
Barraca en el 

Cabañal 

2 B Teatre Escalante 
La Escaleta del 

dimoni 

3 C Teatre Princesa 
Bufar en caldo 

chelat 

4 D Micalet 
Desde dalt del 

Micalet 

5 E 
Orxateria valenciana, a la plaça 

Santa Caterina 

En una Horxateria 

Valenciana 

6 F 
Carrer de la plaça del Mercat i carrer 

Bosseria 

La senserrà del 

mercat 
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7 G Jardins de la Glorieta i carrer del Mar 
Una nit en la 

Glorieta 

 

Després de mostrar la graella anterior als nostres alumnes, els explicarem que 

la ruta tindrà lloc un dia lectiu de classe, que es realitzarà a peu, que constarà 

aproximadament d’un recorregut de vuit quilòmetres i que necessitarem un matí per 

dur-la a terme.  

Google Maps ha permés trobar els punts literaris i dibuixar el trajecte de què 

parlem, de forma que la ruta esdevé així: 

 

Ara, desgranarem tot el recorregut i veurem de cada punt a cada punt quina 

distància hi ha. De manera que el trajecte queda així:  
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PUNTS 

DE LA 

RUTA 

LOCALITZACIONS DISTÀNCIA TEMPS 
DESCRIPCIÓ DE 

L’ITINERARI 

A - B 

Carrer Isabel de 

Villena fins al Carrer 

Escalante 

1,5 

quilòmetres 

19 

minuts 

Sortim del carrer Riu Tajo i 

girem en direcció al carrer 

Anton Martin. Continuem pel 

carrer del Progrés i caminant 

pel carrer dels Columbretes 

arribem al carrer Escalante. 

B - C 

Carrer Escalante 

fins al carrer de 

Landerer (Teatre 

Escalante). 

5 

quilòmetres 
1 hora 

Pel carrer Ademuz, anem pel 

carrer Pintor Velázquez. Una 

vegada ací, pel carrer del 

professor Tierno Galván, 

arribem fins al carrer del 

Ferrocarril. Al carrer 

Menéndez Pidal anirem cap 

al pont de les Arts. Pel carrer 

na Jordana i el carrer de Dalt 

arribarem fins al Portal de la 

Valldigna, lloc emblemàtic de 

València, molt proper al carrer 

de Landerer. 

C - D 

Des del carrer de 

Landerer fins al 

carrer Moro Zeid 

(Teatre Princesa). 

350 metres 4 minuts 

Pel Portal de la Valldigna, 

passem pel carrer les Salines 

fins al carrer dels Cavallers. 

Per la plaça del Tossal 

arribem al carrer del Moro 

Zeid, al teatre Princesa. 
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D - E 
Carrer Moro Zeid 

fins al Micalet 
650 metres 

8 minuts 

aprox. 

Ens dirigim al carrer Cavallers 

per arribar al dels Juristes. 

Busquem el Micalet i ens 

n’anem cap allà. 

E - F 

Micalet fins a la 

plaça Santa 

Caterina (Orxateria 

valenciana) 

210 metres 
3 minuts 

aprox. 

Busquem el carrer dels 

Brodadors i, per la plaça la 

Reina, arribem a la plaça de 

Santa Caterina. 

F - G 

Plaça Santa 

Caterina (Orxateria 

valenciana) fins a la 

plaça del Mercat 

300 metres 
3 minuts 

aprox. 

Pel carrrer Capelleria fins a la 

plaça Lope de Vega trobarem 

el carrer del Trench. Girarem 

a l'esquerra i arribarem a la 

plaça del Mercat. 

G - H 
Plaça del Mercat 

fins al carrer del Mar 
650 metres 

8 minuts 

aprox. 

De nou, farem el recorregut 

de tornada, fins arribar a la 

plaça la Reina. A prop, hi ha 

el carrer de la Mar i els 

Jardins de la Glorieta. 

 

5.2. Temporalització 

Els alumnes hauran avançat temari en relació amb els gèneres literaris al llarg 

del primer trimestre i en concret hauran treballat poesia i narració al segle XIX, és a 

dir, l’etapa de pujança de la nostra llengua: la Renaixença. El docent haurà tractat el 

teatre de manera transversal i haurà esmentat alguns autors importants, però sense 

centrar-ne molt l’atenció.  

És, per tant, al mes de desembre, quan es considera oportú iniciar la ruta 

literària d’Eduard Escalante, posat que els estudiants han finalitzat els exàmens del 
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primer trimestre i, per tant, aquestes són unes setmanes més relaxades en aquest 

sentit i, en conseqüència l’alumnat es pot permetre “desconnectar” una mica i gaudir 

de la literatura des d’un altre punt de vista. La temporalització de la seqüència 

d’activitats està pensada per al desembre de 2016, segons aquest horari: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 

DIA 5 

AP1 + AP2 

DIA 6 

AR3 + 
AR4 

DIA 7 

AR5 + 
AR6 

8 9 10 11 

DIA 12 

AR8 

DIA 13 

AA9+ 
AA10 

14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

El docent, segons el calendari escolar establert, disposa de tres sessions a la 

setmana de 55 minuts per dur a terme les classes de l’assignatura de Valencià: 

llengua i literatura, a la classe de 4t d’ESO. Aquestes tres sessions tenen lloc 

dilluns, dimarts i dimecres. Per aquest motiu, s’ha considerat convenient la 

distribució de les activitats de la seqüència segons apareix al quadre anterior. És a 

dir, en dues setmanes, l’alumnat seria capaç d’entendre el teatre d’Escalante i 

apropar-se a la seua obra.  
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5.3. Organització de la ruta literària 

5.3.1. Horari  

8:30 h 
Els alumnes sortiran des del seu institut, l’IES Isabel de Villena i aniran 
camí al carrer d’Escalante per fer la lectura dramatitzada del fragment 
escollit de l’obra Barraca en lo Cabañal.  

9:00 h 
Aproximadament al cap de 30 minuts, l’alumnat estarà al carrer 
d’Escalante i farà una lectura dramatitzada en aquest punt literari.  

9:30 h 
Sortida cap al segon punt literari: el carrer de Landerer. Aquest recorregut 
és el més llarg i tardarem al voltant d’una hora en arribar a peu.  

10:30 h 
Lectura dramatitzada de dos fragments de La escaleta del Dimoni, al 
carrer de Landerer, al Teatre Escalante.  

11:00 h 
Sortirem cap al carrer Moro Zeid, al Teatre Princesa. De camí, farem un 
descans de 25 minuts per esmorzar. 

11:35 h 
Estem al carrer Moro Zeid, al Teatre Princesa. Alguns dels alumnes faran 
la lectura dramatitzada del fragment de l’obra Bufar en caldo chelat. 

12:00 h Sortida cap al Micalet.  

12:10 h 
Els alumnes arriben al Micalet i pugen dalt per fer la lectura dramatitzada 
del sainet Desde dalt del Micalet.  

13:00 h Sortim cap a l’orxateria valenciana, a la plaça Santa Caterina 
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13:05 h 
Els alumnes arriben a la plaça i dramatitzen dos fragments del sainet En 
una horchateria valenciana.  

13:35 h Ens dirigim tots cap a la plaça del Mercat. 

13:40 h 
Lectura dramatitzada del sainet La senserrà del Mercat, per part d’alguns 
alumnes de classe.  

14:10 h Ens desplacem cap al carrer de la Mar.  

14:20 h Lectura dramatitzada de dos fragments del sainet Una nit en la Glorieta.  

14:50 h Tornada a l’institut.  

 

5.3.2. Mitjans de transport 

Els estudiants i els professors del departament de Valencià: llengua i literatura 

realitzaran a peu tot el recorregut de la ruta. En total, l’itinerari té aproximadament 

uns vuit quilòmetres. Per tant, veiem efectiu el fet de fer-la caminant. Inclús, 

considerem aquest aspecte com a positiu, posat que caminar pels carrers de 

València es poden experimentar diferents sensacions perquè es tracta d’una ciutat 

amb molta màgia. Aleshores, pensem que es pot despertar en l’alumne una certa 

estima per la geografia que l’envolta. 

Tot i això, i considerant que les característiques de l'alumnat poden ser molt 

diverses i amb moltes variables, potser siga necessari reduir el gruix del camí fet a 

peu. Per tant, també es pot fer par de la ruta mitjançant el transport públic (metro o 

autobús). En concret,la línia de metro Marítim Serreria - Colom és una bona 

alternativa per estalviar-se els cinc quilòmetres que separen els punts B i C de la 
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ruta. També l'autobús número 81 (la parada més propera del qual es troba enfront 

de l'estació d'autobusos del Cabanyal, a l'inici de l'Avinguda Blasco Ibáñez) és una 

opció viable per a grups menys nombrosos i acaba el seu trajecte enfront dels 

Jardins dels Vivers. 

5.3.3. Material 

El material necessari que es farà servir en la ruta serà el dossier amb els 

fragments de l’obra d’Escalante (els títols dels quals s’han esmentat adés). També 

s’empraran dispositius de gravació que facilitarà el professorat. A l’apartat Annexos 

s’han recollit tots els recursos que emprarem amb els alumnes abans, durant i 

després de la ruta literària.  

5.3.4. Preu 

L’única despesa de la ruta està relacionada amb l’entrada al Micalet. El preu 

d’accés és de 2€ per persona quan s’hi entra en grup. 

Opcionalment, els alumnes podran portar diners en efectiu per si volen beure 

una orxata quan visitem l’orxateria.  
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6. AVALUACIÓ 

6.1. Criteris d’avaluació 

A continuació, veurem quins són els criteris que extraurem del currículum per 

concretar-los segons la proposta didàctica que plantegem en aquest treball.  

CRITERIS DEL CURRÍCULUM CRITERIS CONCRETS DE LA RUTA 

1. Aplicar els coneixements sobre el 
valencià i el castellà i les normes de l’ús 
lingüístic per a solucionar problemes de 
comprensió de textos orals i escrits, i per 
a la composició i la revisió autònoma dels 
textos. 

1. Aplicar els coneixements sobre el 
valencià i les normes d’ús lingüístic per a 
solucionar problemes de comprensió dels 
sainets d’Eduard Escalante. 

2. Participar en situacions de 
comunicació, dirigides o espontànies, 
respectant les normes de la comunicació: 
usar el torn de paraula; organitzar el 
discurs, escoltar i incorporar les 
intervencions dels altres. 

2. Participar en situacions d’interpretació 
o  comunicació  en relació amb els 
sainets d’Eduard Escalante, respectant 
les normes de comunicació. 

3. Elaborar el resum d’una exposició o 
debat oral sobre un tema específic i 
conegut; reflectir els principals arguments 
i punts de vista dels participants. 

3. Elaborar un debat oral sobre la ruta 
literària d’Eduard Escalante; reflectir els 
principals arguments i punts de vista dels 
participant. 

4. Elaborar missatges en què s’integren 
el llenguatge verbal i llenguatges no 
verbals (icònic, gestual i musical), tenint 
en compte la situació de comunicació i 
comparar els procediments expressius 
d’estos llenguatges. 

4. Elaboració de missatges amb 
llenguatge verbal i no verbal quan 
l’alumne realitze una lectura 
dramatitzada d’un fragment de l’obra 
d’Eduard Escalante. 

5. Identificar el gènere a què pertany un 5. Identificar els textos teatrals d’Eduard 
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text literari llegit en la seua totalitat; 
reconèixer els elements estructurals 
bàsics i els grans tipus de recursos 
lingüístics; emetre una opinió personal; 
utilitzar estos coneixements en la 
producció de textos d’intenció literària. 

Escalante; reconèixer els elements 
estructurals bàsics de la seua obra i els 
tipus de recursos lingüístics que empra 
l’autor. 

6. Explicar relacions entre les obres 
llegides i comentades, el context històric i 
literari en què apareixen i les autores i els 
autors més rellevants des del segle XIX 
fins a l’actualitat, per mitjà d’un treball 
personal d’informació i de síntesi, en què 
s’expose una valoració personal, o 
d’imitació i recreació, en suport de paper 
i digital. 

6. Explicar les relacions entre les obres 
llegides d’Eduard Escalante i vincular-les 
al context històric i literari en què 
s’emmarquen. 

 

6.2. Instrument d’avaluació 

Tenint en compte els criteris d’avaluació anteriors, s’ha elaborat una rúbrica per 

tal d’avaluar els alumnes un cop haja finalitzat la seqüència didàctica per complet. 

Es valorarà, per tant, no sols la consecució de la ruta, sinó el procés de preparació, 

realització i avaluació de la nostra proposta didàctica. A més, s’inclourà entre el 

ítems la producció del producte final audiovisual i també la rúbrica que hauran 

emplenat els propis alumnes (la mateixa a través de la qual avaluarà el docent). 

La màxima nota que els alumnes podran treure per a sumar-la a la nota final 

del segon trimestre serà de dos punts. A continuació, apareix detallada la rúbrica 

amb la corresponent puntuació: 
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ÍTEMS Excel·lent Prou bé Bé Per millorar Deficient 

1. Aplicar 
els 

coneixement
s sobre el 

valencià per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

0, 25% 

L’alumne 
aplica 

perfectamen
t els 

coneixemen
ts sobre el 
valencià  

per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

L’alumne 
aplica prou 

bé els 
coneixemen
ts sobre el 

valencià per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

L’alumne 
aplica bé els 
coneixemen
ts sobre el 

valencià per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

L’alumne 
necessita 

millorar els 
coneixemen
ts sobre el 

valencià per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

L’alumne no 
aplica els 

coneixemen
ts sobre el 
valencià  

per 
comprendre 
els sainets 
d’Eduard 

Escalante. 

2. Participar 
en 

situacions 
d’interpretac

ió o  
comunicació  

en relació 
amb els 
sainets 

d’Eduard 
Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

0, 5% 

L’alumne 
participa de 

manera 
excel·lent 

en 
situacions 

d’interpretac
ió o 

comunicació 
en relació 
amb els 
sainets 

d’Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

L’alumne 
participa 

prou bé en 
situacions 

d’interpretac
ió o 

comunicació 
en relació 
amb els 
sainets 

d’Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

L’alumne  
participa bé 

en 
situacions 

d’interpretac
ió o 

comunicació 
en relació 
amb els 
sainets 

d’Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

L’alumne ha 
de millorar 

la 
participació 

en 
situacions 

d’interpretac
ió o 

comunicació 
en relació 
amb els 
sainets 

d’Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

L’alumne no 
participa en 
situacions 

d’interpretac
ió o 

comunicació 
en relació 
amb els 
sainets 

d’Escalante, 
respectant 
les normes 

de 
comunicació

. 

3. Elaborar 
un debat 

oral sobre la 
ruta 

d’Eduard 
Escalante; 

L’estudiant 
elabora un 
debat oral 
perfecte 

sobre la ruta 
d’Eduard 

L’estudiant 
elabora un 
debat oral 
bastant bo 

sobre la ruta 
d’Eduard 

L’estudiant 
elabora un 
debat oral 
bo sobre la 

ruta 
d’Eduard 

L’estudiant 
necessita 
millorar el 
debat oral 

sobre la ruta 
d’Eduard 

L’estudiant 
no elabora 
un debat 

oral sobre la 
ruta 

d’Eduard 
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reflectir els 
principals 

arguments i 
punts de 

vista. 

0, 25% 

Escalante, 
reflectint 

arguments i 
punts de 

vista. 

Escalante, 
reflectint 

arguments i 
punts de 

vista. 

Escalante, 
reflectint 

arguments i 
punts de 

vista. 

Escalante, 
reflectint 

arguments i 
punts de 

vista. 

Escalante, 
reflectint 

arguments 
ni els punts 

de vista. 

4. 
Elaboració 

de 
missatges 

amb 
llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
l’alumne 
realitze la 

lectura 
dramatitzad

a d’un 
fragment d’ 
Escalante. 

0,10% 

L’alumne 
elabora 

perfectamen
t missatges 

amb 
llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
dramatitza 
fragments 

d’Escalante. 

L’alumne 
elabora 
prou bé 

missatges 
amb 

llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
dramatitza 
fragments 

d’Escalante. 

L’alumne 
elabora bé 
missatges 

amb 
llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
dramatitza 
fragments 

d’Escalante. 

L’alumne ha 
de millorar 
l’elaboració 

de 
missatges 

amb 
llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
dramatitza 
fragments 

d’Escalante. 

L’alumne no 
elabora 

missatges 
amb 

llenguatge 
verbal i no 

verbal quan 
dramatitza 
fragments 

d’Escalante. 

5. Identificar 
els textos 
teatrals 

d’Eduard 
Escalante; 
reconèixer-

ne els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 

0,20% 

L’alumne 
identifica 

molt bé els 
textos 

d’Escalante 
i reconeix 

els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 

L’alumne 
identifica 

prou bé els 
textos 

d’Escalante 
i reconeix 

els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 

L’alumne 
identifica bé 

els textos 
d’Escalante 
i reconeix 

els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 

L’alumne 
necessita 
millorar la 

identificaicó 
dels textos 
d’Escalante 
i reconeix 

els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 

L’alumne no  
identifica els 

textos 
d’Escalante 
ni tampoc 

reconeix els 
elements 

estructurals 
bàsics i 

lingüístics. 
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6. Explicar 
les relacions 

entre les 
obres 

llegides 
d’Eduard 

Escalante i 
vincular-les 
al context 
històric i 
literari en 

què 
s’emmarque

n. 

0,10% 

L’estudiant 
explica 

perfectamen
t  les 

relacions 
entre les 

obres 
llegides 

d’Escalante 
i les vincula 
al context 
històric i 
literari. 

L’estudiant 
explica prou 

bé les 
relacions 
entre les 

obres 
llegides 

d’Escalante 
i les vincula 
al context 
històric i 
literari. 

L’estudiant 
explica bé 

les relacions 
entre les 

obres 
llegides 

d’Escalante 
i les vincula 
al context 
històric i 
literari. 

L’estudiant 
necessita 
millorar 

l’explicació 
de les 

relacions 
entre les 

obres 
llegides 

d’Escalante 
i les vincula 
al context 
històric i 
literari. 

L’estudiant 
no explica  

les relacions 
entre les 

obres 
llegides 

d’Escalante 
ni tampoc 
les vincula 
al context 
històric i 
literari. 

7. Produir 
un vídeo 
final de la 
ruta que 

lliuraran els 
alumnes. 

0,4% 

L’estudiant 
produeix 

perfectamen
t el vídeo 
final de la 

ruta. 

L’estudiant 
produeix 

bastant bé 
el vídeo 

final de la 
ruta. 

L’estudiant 
produeix bé 

el vídeo 
final de la 

ruta. 

L’estudiant 
necessita 
millorar la 
producció 
del vídeo 
final de la 

ruta. 

L’estudiant 
no produeix 

el vídeo 
final de la 

ruta. 

8. 
Autorúbrica 
de l’alumne. 

0, 20% 

L’estudiant 
ha obtingut 
la màxima 
nota en la 
rúbrica de 
l’alumne. 

L’estudiant 
ha obtingut 
una nova 
bastant 

bona en la 
rúbrica de 
l’alumne. 

L’estudiant 
ha obtingut 
una nota 

bona en la 
rúbrica de 
l’alumne. 

L’estudiant 
necessita 
millorar la 

nota que ha 
obtingut en 
la rúbrica de 

l’alumne. 

L’alumne ha 
obtingut una 

nota 
insuficient 

en la rúbrica 
de l’alumne. 

TOTAL 100%    0% 
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7. REFLEXIÓ FINAL 

Amb aquesta ruta literària s'aconseguirà que el nostre alumnat se n’adone de 

les possibilitats d’assolir nous coneixements literaris, gràcies l’entorn geogràfic que 

els envolta. Degut a la proximitat d’alguns dels llocs literaris que hem escollit, els 

estudiants podran motivar-se per dur a terme la ruta i s’interessaran pel teatre 

popular valencià del segle XIX.  

A més a més, les activitats que s’han desenvolupat al llarg de la seqüència no 

sols se centren en el gènere teatral més purament literari, sinó que també es 

proposen exercicis de normativització i extracció d’expressions populars que 

serviran perquè l'alumnat puga practicar i consolidar els seus coneixements 

lingüístics. Per tant, la proposta de la ruta no es únicament literària, sinó que 

planteja activitats tant literàries com lingüístiques.  

Un altre aspecte positiu que podem destacar de la ruta és que els alumnes no 

gasten gaire diners, al temps que fomentem que els estudiants efectuen exercici 

físic. Tanmateix, hi haurà trajectes de la ruta que es poden fer usant mitjans de 

transport, com ara el metro o l’autobús, ja que depenent de les característiques de 

l’alumnat variarà l’opció de fer-la tota a peu. Per aquesta raó, el professor tindrà al 

seu abast horaris i trajectes de metro i autobús. 

També, hem seleccionat els diferents punts literaris tenint en compte la 

importància que han tingut per a Escalante i la influència en la seua obra. En aquest 

sentit, hem cregut convenient incloure com a lloc literari, per exemple, l’antic Teatre 

Princesa, on l’autor va estrenar molts dels seus sainets, tot i que es va incendiar 

l’any 2009 i, actualment, és sols un descampat reconvertit en pàrking privat. No 

obstant això, volem que l'alumnat siga conscient de com passa el temps i que, 

sovint, es té molt poc respecte o interés per la cultura pròpia, fins al punt que un 

gran teatre com el Princesa ha acabat degradat fins a la categoria de pàrking.  

Cal destacar també l’avaluació que portarà a terme el docent. Així, creiem 

necessari tenir en compte no sols el producte, sinó també el procés, al qual s'haurà 

de realitzar l’esforç precís per tal que hi haja aprenentatge significatiu. La rúbrica, 
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com a instrument avaluador sembla perfecta per a aquest interés. El professor podrà 

mostrar-la als alumnes abans de començar amb la seqüència didàctica, per tal que 

siga conscient de què és el què se’ls demana.  

Una de les dificultats que hem trobat i que també està relacionada amb el 

desinterès pel manteniment de la nostra cultura, ha sigut la desaparició del bust 

d'Eduard Escalante, anteriorment situat en la Plaça del Doctor de la Flor, al 

Cabanyal. Aquesta inesperada situació ens ha portat a modificar l'ubicació o punt 

literari on un dels grups de l'alumnat havia de dramatitzar una escena. Tot i això, 

aprofitant que visitarem el carrer Escalante, hem cregut necessari passar per  

aquest punt per veure la poca voluntat de conservació de les nostres arrels 

literàries.  

Aquesta proposta didàctica, per tant, se centra en aspectes força interessants. 

El teatre és un gènere literari que contribueix a establir bones relacions entre els 

alumnes pel fet que han de desenvolupar força tasques de manera conjunta i 

col·laborativa. En aquest sentit, incentivem el treball col·laboratiu i aconseguim un 

bon ambient per treballar. Sense que els alumnes se n’adonen, estem treballant, per 

exemple, el fet que respecten el torn de paraula en un debat, o bé, que mostren 

l’actitud adequada en un moment determinat.  

Comptat i debatut, pensem que ha estat plantejada una ruta bastant completa: 

hem realitzat activitats lingüístiques i literàries, hem incorporat el component TIC, 

hem fomentat el treball en grup, hem aconseguit que els alumnes s’apropen al 

gènere teatral i coneguen els sainets d’un autor de referència del segle XIX.  
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9. ANNEXOS 

9.1. AP 1. 

Fragments del sainets d'Escalante: Bufar en caldo chelat i La escaleta del 

dimoni (que es troben a l'annexe 9.5. AP 7.). 

El llibre de text, que s'usarà com a suport de l'explicació a l'hora d'establir les 

característiques bàsiques del teatre popular i el sainet: Valencià: llengua i literatura 4 

ESO, Projecte Eines, Castellnou, amb ISBN: 978-84-834-5252-3. 

9.2. AP 2. 

Opció A: Fragment de la representació del sainet L'escaleta del dimoni (escena 

IX), que va estar televisat a Canal 9 i es va penjar posteriorment a YouTube (d'on 

s'ha extret l'enllaç): 

https://www.YouTube.com/watch?v=5B3w_u3aquU 

Es reproduirà el fragment del vídeo que dramatitza el passatge corresponent a 

la novena escena del sainet, llegida prèviament a classe (annex 9.5. AP 7.). 

Opció B: Fragment de la representació del sainet Bufar en caldo chelat (escena 

II), que va estar televisat a Canal 9 i es va penjar posteriorment a YouTube (d'on 

s'ha extret l'enllaç): 

https://www.YouTube.com/watch?v=J_uZDpwfv3Q&index=10&list=PLrph

V_0q7EUfOuGXqCAs-6b8eS7PYpmKO 

Es reproduirà el fragment del vídeo corresponent a la dramatització de la 

segona escena del sainet, llegida prèviament a classe (annex 9.5. AP7.). 

9.3. AR 3. i AR 4. 

Aquestes dues activitats comparteixen annexos, donat que tenen objectius 

similars i són complementàries. Aquests són alguns dels  llocs d'interès en línia que 

l'alumne podrà emprar a les activitats: 
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DIEC (Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans): http://dlc.iec.cat/ 

AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua): http://www.avl.gva.es/inici.html 

OPTIMOT: http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 

diccionaris.cat (Larousse Editorial): http://www.diccionaris.cat/ 

9.4. AP 5. 

Aquesta activitat s'efectuarà per grups, amb el suport d'un Power Point on 

apareixeran les preguntes de vertader o fals que els alumnes hauran de contestar: 

Eduard Escalante va començar a escriure a finals del segle XVIII, 

tot i que la seua obra no va ser estrenada fins la primera meitat del 

segle XIX. 

FALS 

Es un autor valencià reconegut, sobretot gràcies als seus sainets. VERTADER 

Els sainets d'Escalante són peces humorístiques que reflecteixen la 

societat de l'època. 
VERTADER 

El sainet és una peça teatral culta, amb un nivell lingüístic elevat, la 

finalitat de la qual és fer reflexionar l'espectador sobre els 

problemes de la societat. 

FALS 

La influència dels sainets d'Escalante perdura, fins i tot, al llarg del 

segle XX. 
VERTADER 

Escalante va nàixer a Petrer, Alacant, tot i que la seua figura es 

lliga al Cabanyal perquè és allí on va escriure gran part de la seua 

obra i on va morir. 

FALS 
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La producció d'Escalante consta únicament de sainets en valencià. FALS 

Els protagonistes principals de les seues obres són l'alta burgesia o 

les classes populars rurals. 
FALS 

La majoria dels sainets d'Escalante són bilingües i tenen un fort to 

humorístic. 
VERTADER 

Els seus sainets es caracteritzen per la fluïdesa amb què els 

personatges canvien del valencià al castellà a l'hora de parlar, i a 

l'inrevés. 

VERTADER 

Els personatges de les obres d'Escalante són molt profunds i la 

seua personalitat s'explora en profunditat al llarg del sainet. 
FALS 

Les obres d'Escalante representen escenes conflictives amb un to 

humorístic. 
VERTADER 

Escalante ridiculitzava situacions comunes i classes socials reals 

de la societat de la seua època. 
VERTADER 

Els sainets d'Escalante donen una imatge versemblant de la parla 

col·loquial valenciana de la seua època. 
VERTADER 

Escalante, tot i la seua influència en la literatura dramàtica 

posterior, no va publicar més d'una vintena d'obres. 
FALS 
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Un exemple de pàgina web on els alumnes podran cercar informació:  

Associació d’escriptors en llengua catalana: 

http://www.escriptors.cat/?q=autors 

9.5. AP 7. 

En aquesta activitat necessitarem els fragments de les escenes per a lectura 

dramatitzada durant la ruta literària. Són un total de set escenes repartides en set 

grups: tres grups de quatre persones, dos grups de tres, un grup de cinc i un últim 

grup de set, que fan un total de trenta alumnes, de manera que cada alumne tindrà 

assignat un personatge. 
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BUFAR EN CALDO CHELAT 

Escena II 

Personatges: Rosa, Pulido, Manuela i Dolores. 

Punt literari: Teatre Princesa (Carrer Moro Zeid) 
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UNA NIT EN LA GLORIETA 

Escena VII 

Personatges: Rufino, Basilisa i Espect.  

Punt literari: Jardins de la Glorieta, La Font del Tritó i el Carrer de la Mar. 
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LA SENSERRÀ DEL MERCAT 

Escena XI 

Personatges: Tofolet, Ramonet i So Ramona. 

Punt literari: Carrer de la Plaça del Mercat i Carrer de la Bosseria. 



 

54 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

BARRACA EN LO CABAÑAL 

Escena VII 

Personatges: Mauro, Felipe, Manuel, Adelina, Paca, Enrique i Rosa. 

Punt literari: Carrer d'Escalante i Plaça del Doctor Llorenç de la Flor, al Cabanyal. 
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LA ESCALETA DEL DIMONI 

Escena IX 

Personatges: Barbereta, D. Cha., Rafel. 

Punt literari: Teatre Escalante (carrer de Landerer). 
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EN UNA HORCHATERIA VALENCIANA 

Escena I 

Personatges: Visanteta, Mariana, Tofolet, Chusep i D. Eugen. 

Punt literari: Horchatería Santa Catalina, a la Plaça Santa Caterina. 
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DESDE DALT DEL MICALET 

Escena X 

Personatges: Tio Andreu, Quico, Fransés i Salvaora. 

Punt literari: Carrer del Micalet, el Micalet.  
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