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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA
En la nostra ruta literària proposem mostrar als alumnes d’un institut de València
el context històric i lingüístic de la seua ciutat al segle XVI a través de la figura de la
Reina Germana que tant va repercutir en la nostra història sociolingüística. Hem fet
aquesta ruta basant-nos en l’obra teatral de Manuel Molins Quatre històries d’amor per
a la reina Germana. També emprarem com a material complementari a l’obra, fragments
de Crim de Germania de Josep Lozano i Bacs de vidre de Carles Alòs.
1.1. Caracterització dels alumnes
Aquesta ruta literària està pensada per als alumnes de primer de Batxillerat del
IES Districte Marítim de la ciutat de València. Com que és un centre de la capital del País
Valencià hem de tenir en compte que els alumnes són majoritàriament castellanoparlants.
Hem escollit aquest centre pel fet que hi ha un grup de teatre consolidat i format
per alumnes de l’institut i antics alumnes que cursen o han cursat les assignatures de llatí
i grec. Majoritàriament, és un grup que representa majoritàriament obres clàssiques de la
tradició grecollatina tot i que també n’han representat d’altra temàtica. Han guanyat
diversos premis de nivell nacional entre ells el primer premi de la desena edició dels
premis de Teatre Jove Buero (2013) i segona posició en el X Concurs Nacional de Grups
de Teatre Grecollatí1. Cal destacar, però, que totes les representacions les fan en castellà,
per això hem pensat que seria enriquidor i diferent per als alumnes del centre, tant del
grup de teatre com la resta d’alumnes, llegir una obra teatral en valencià situada al context
del segle XVI a la seua ciutat. A més, pel fet de ser una obra teatral, a molts dels alumnes
els pot resultar d’interès ja que o bé, alguns participen en el grup de teatre, o bé, almenys
estan familiaritzats amb aquest gènere
1.2.

Justificació de la ruta literària

Amb aquest projecte proposem una seqüència didàctica que gira al voltant de tres
eixos vertebradors: el primer és l'educació literària, el segon és el coneixement de la figura
de la Reina Germana i el tercer és fomentar el sentiment territorial dels alumnes.

1

Per a més informació, mireu http://www.grupokomos.com/GrupoKomos/Grupo_Komos.html
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En primer lloc, és evident que la metodologia que s'usa de manera majoritària per
a fomentar el gust per la lectura en els centres de secundària no obté uns resultats òptims.
Aquest fet ens condueix a plantejar-nos altres formes d'abordar aquest repte. Així doncs,
amb aquest projecte trencarem el plantejament tradicional del fet de llegir entès com una
relació isolada/aïllada entre el lector i l'obra, per convertir-la en una activitat motivadora
i participativa entre tots els alumnes. Davant de lectors potencials que encara no han
descobert el plaer per la lectura, pensem que és necessari utilitzar eines que revaloritzen
l'acte de llegir i li donen una perspectiva més pròxima i simpàtica per a l'alumnat.
En segon lloc, pensem que el coneixement de la figura de la Cort del Duc de
Calàbria i, en concret, de la virreina Germana de Foix i les conseqüències que aquesta va
tenir en la societat valenciana del segle XVI és important per a tenir una perspectiva
històrica i comprendre l'inici de la castellanització de les institucions valencianes i, en
conseqüència, de tota la societat. És a dir, conéixer aquest moment de la història ajudarà
els alumnes a comprendre i reflexionar sobre la problemàtica actual de la llengua catalana
al territori valencià.
Per últim, pensem que en un món globalitzat on les cultures minoritàries són
sensibles a ser destruïdes, és necessari fomentar un sentiment de pertinença a un col·lectiu
cultural i social, amb llengua i història pròpies. Pensem que fer que els alumnes
«reconeguen» l'espai on viuen i descobrisquen esdeveniments històrics dels que no eren
conscients, pot despertar la curiositat per la cultura pròpia i fomentar la defensa,
revalorització i revifada d'aquesta.

1.2.1. Justificació de l’elecció de l’obra
Hem fet aquesta tria perquè l’obra se situa en un moment de la història decisiu per
a la societat valenciana del moment ja que va passar d’una època d’esplendor
socioeconòmica i cultural a un moment en què la llengua i la cultura catalanes van passar
a un segon pla en la cort sentir-se de Germana de Foix. A partir d’aquesta obra es poden
tractar temes sociolingüístics com la diglòssia que va introduir, al voltant de l'any 1523,
Germana de Foix, virreina de la ciutat de València ja que va ser la primera en inserir el
castellà a la Cort de manera decisiva i en adreçar-se en la llengua forana als valencians.
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Ens pareix una figura important i interessant de l’època i que en certa manera s’ha deixat
bandejada en l’educació.
A més, Quatre històries d’amor per a la reina Germana, és una peça teatral que
transcorre a València, amb localitzacions espacials concretes com “els carrers de l’hort
del palau” (1981: 15), “convent dels dominics” i “camins florits de l’hort conventual”
(1981: 20), “el carrer de la Nau” (1981: 30), a Alzira i al Palau Reial.
Pel que a la dramatització, l’obra ens assenyala la importància que assumia el
teatre de la Cort, atès que aquest era motiu d’entreteniment, de plaer i diversió i de
transmissió de coneixements. El prestigi d’aquest gènere l’observem en la construcció de
la peça teatral, ja que l’obra es crea a partir del “teatre dins del teatre”, això són
representacions internes de personatges que ja estaven situats dins de la peça inicial.
En definitiva, considerem que el teatre esdevé un gènere poc tractat a
l’ensenyament secundari i potser siga una de les formes d’aprenentatge més gratificadores
i divertides per a l’alumnat, ja que d’alguna manera s’aplica la competència d’aprendre a
aprendre o aprendre fent.

4

2. MARC METODOLÒGIC:
Amb aquesta ruta pretenem acostar els alumnes a la València del segle XVI i a la
figura castellanitzant de la Reina Germana, per tal que prenguen consciència d'on ve – en
part- l'actual bandejament del valencià a la capital de la província. Per això, hem elaborat
un recorregut per diferents localitzacions relacionades amb la figura de la virreina
Germana de Foix i amb el seu context històric amb la voluntat que els alumnes s'endinsen
en la València del 1500 i els siga més fàcil contextualitzar la lectura de l'obra Quatre
històries d'amor per a la reina Germana de Manuel Molins; sobre la qual bastirem la
majoria de les activitats proposades.
La ruta va enfocada a desenvolupar diversos principis, sobretot el principi
d’activitat i participació, segons el qual, saprèn fent. És per això que l’alumne serà, en tot
moment, el protagonista del procés ensenyament-aprenentatge, en una relació
d’interacció i comunicació, amb el professor i els companys, oberta i flexible. A banda
d’aquest, també tenim en alta consideració els principis d’individualització, de creativitat,
d’optimització, d’integració… En resum, les activitats estan pensades per dotar a
l’alumnat d’experiències positives i enriquidores que el motiven a aprendre i a gaudir del
procés cognitiu, volem despertar interessos i crear vincles que ajuden els alumnes, tant en
l’ambient lectiu, com en el seu devenir futur.
De les activitats que proposem, algunes es poden dur a terme in situ al llarg de la
ruta i, d'altres es desenvoluparan a l'aula. Com que la nostra ruta gira al voltant de la
lectura del llibre que hem esmentat, plantegem activitats prèvies a aquesta, per exemple:
la visualització d'imatges de la cort de la virreina i d'altres corts (sobretot italianes, atès
que la cort del virrei de València era de caire italianitzant) de l'època, així com l'audició
de peces musicals del renaixement, per tal que l'alumnat se senta motivat a l'hora de llegir
i tinga més facilitat a l'hora d'imaginar les escenes llegides. Pel que fa a les activitats
durant la ruta, els alumnes faran lectures dramatitzades de fragments divertits extrets del
llibre, a més de lectures de poemes i fragments de l’obra Crim de Germania per tal que
l’alumnat arribe a conéixer millor a través de diferents fonts aquest moment convuls que
va viure la societat valenciana.
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2.1 Objectius i competències
Els continguts generals que exposem a continuació estan extrets del currículum de
la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) de l’any 2014, adaptats
per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, apareguts al núm. 7544 del
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del dia 10 de juny de 2015.

2.1.1 Aspectes de la programació del curs vinculats a la proposta

Continguts generals i competències:

ÀREA PRINCIPAL:
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
Continguts generals

Competèncie
s generals*

1. Interpretar textos expositius o argumentatius especialitzats de
l’àmbit acadèmic a través de l’anàlisi dels elements de la situació

[CCLI]

comunicativa i de les característiques pròpies del tipus de text i del

[CAA]

gènere, aplicant les estratègies de comprensió lectora.

[CSC]

2. Analitzar la forma i el contingut d’obres completes o de fragments i
reconèixer l’evolució de temes i tòpics en relació a altres disciplines.

[CAA]
[CCLI]
[CEC]

3. Escriure amb adequació, coherència, cohesió i correcció, textos
expositius de l’àmbit acadèmic utilitzant estructures pròpies de la

[CCLI]

tipologia i els recursos expressius adequats a la situació de

[CAA]

comunicació, aplicant les estratègies del procés de producció escrita.
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4. Elaborar presentacions orals ajustades al propòsit, el contingut i la

[CCLI]

situació comunicativa, sobre temes, obres i autors literaris utilitzant

[CAA]

fonts d’informació diversa i amb el suport de les TIC.

[CSC]
[SIEE]

5. Analitzar críticament textos per mitjà de la realització de treballs de
síntesi, creatius i documentats, que presenten la literatura com un

[CCLI]

producte lligat al seu context històric i cultural, capaç d’acostar-nos a

[SIEE]

altres mons i pensaments.

[CSC] [CEC]

6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius
sobre alguna obra literària o sobre temes culturals, buscant i
seleccionant informació en mitjans digitals de forma contrastada.

[CD] [CAA]
[SIEE]
[CSC]

7. Realitzar projectes d’investigació acadèmica amb sentit crític i
creativitat, seguint les fases del procés d’elaboració d’un projecte

[CCLI]

d’investigació, per a obtenir com a producte final un text escrit adequat,

[CAA]

contrastant les fonts d’informació i detallant les referències

[SIEE]

bibliogràfiques.
8. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant
recursos perquè tots els seus membres hi participen i aconseguisquen

[CSC]

les metes comunes.

[SIEE]

9. Expressar raonadament les conclusions extretes per mitjà de

[CCLI]

l’elaboració de textos estructurats, orals o escrits.

[CAA]
[CSC]
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*Les abreviatures de les competències de la taula corresponen a aquests sintagmes:
[CCLI] Competència comunicació lingüística
[SIEE] Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
[CAA] Competència d’aprendre a aprendre.
[CSC] Competència social i cívica.
[CD] Competència digital.
[CEC] Consciència i expressions culturals.

2.1.2 Objectius específics
La nostra principal voluntat és aproximar l’alumnat al gènere del teatre i fer-lo
gaudir de la lectura. Entendre, en tot moment, la literatura com a mitjà de diversió serà el
principal valor que esperem transmetre als estudiants.
Amb aquesta ruta literària, doncs, plantegem els següents objectius ordenats
jeràrquicament segons les nostres prioritats:
1. Aproximar el teatre a l’aula.
El teatre és un gènere que necessita de reivindicació a les aules, no rep l’atenció
que se li hauria de dedicar i, molt menys, es treu profit dels beneficis pedagògics que ens
pot brindar. Així mateix, és una eina per a treballar el creixement, tant personal, com
col·lectiu; és un mitjà per a enfortir les relacions entre els alumnes i dels alumnes amb el
professor i, també pot ajudar a la integració d’aquells alumnes que no s’han adaptat a la
resta del grup, així com a la desinhibició dels alumnes a l’hora de parlar valencià. Per
últim, l’activitat teatral també comporta beneficis en la memorització, en l’actitud a l’hora
de parlar i en el desenvolupament de l’empatia.

2. Assolir conceptes sociolingüístics (diglòssia).
Com s’ha explicat al marc teòric, la figura de la Reina Germana va ser decisiva
per a la involució de la nostra llengua com a referent, ja que fou un moment en què es va
intensificar el procés de castellanització a la Cort i per tant, el castellà esdevé la llengua
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prestigi (o llengua A) i el valencià com a la llengua del poble (o llengua B) que començà
a ser relevada per als usos informals. En aquest sentit, és interessant relacionar el concepte
de diglòssia amb l’actualitat del moment i que els alumnes puguen reflexionar sobre com
es viu el bilingüisme a la ciutat de València.
3. Potenciar i treballar l’oralitat, el lèxic i la fonètica.
A la ciutat de València la situació sociolingüística és preocupant, tot i que la
tendència apunta a un augment general de/en l’ús del català, encara queda molt per fer.
D’aquesta manera, és el teatre una forma de posar l’alumnat en contacte amb la llengua i
fer que l’exerciten en un ambient lliure de prejudicis i despreocupat, cosa que els ajudarà
a perdre la por davant les errades que puguen cometre i avançar més ràpidament en
l’adquisició de la pràctica oral.

4. Fomentar la presa de consciència de llocs amb importància històrica de la seua
ciutat.
Ens sembla de gran importància que l’alumnat prenga consciència del lloc on viu.
És habitual que, com a turistes, coneguem els monuments històrics dels llocs que visitem
o, com a mínim, els més importants. Però també és corrent que no siguem conscients
d’aquells que tenim a la ciutat on vivim. És per això que, amb la ruta literària que ens
ocupa, pretenem acostar els espais de la València del segle XVI als estudiants d’avui en
dia i brindar-los una visió diferent del seu espai quotidià. Pensem que és positiu prendre
consciència del pas del temps en primer lloc, per a enfortir el sentiment de col·lectiu i, en
segon lloc, per a despertar la curiositat i la imaginació dels alumnes.
5. Aprendre a establir vincles entre l’espai literari, l’espai històric i l’espai l’actual.
Els monuments històrics, els legats i els espais d’una ciutat esdevenen la veu que ens
recorda els nostres orígens. Així doncs, el recorregut realitzat posa en evidència el
moment històric, el renaixement, del Cap i Casal. Mitjançant aquesta ruta l’alumnat podrà
recordar els aspectes històrics, artístics i literaris de la València del segle XVI.
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6. Desenvolupar la capacitat d’expressió i representació de l’alumnat.
És ben sabut que la dramatització constitueix un recurs d’inestimable valor per a l’aula i
que desenvolupa competències integrals en el nostre alumnat de secundària. Així doncs,
mitjançant la proposta didàctica plantejada, els estudiants podran treballar, més enllà del
codi oral ja plantejat en altres objectius, les seues capacitats dramàtiques i de
representació; és a dir, la destressa d’endinsar-se en la personalitat, les vivències i el
context dels personatges que hi representen.

7. Concebre i valorar la literatura com a font de coneixement i gaudi.
Les característiques de l’obra analitzada permeten desenvolupar totes les competències
implícites de l’educació literària; a saber: l’ètica, l’estètica, la lingüística i cultural. A més
dels objectius ja plantejats, aquest aporta un altre valor indispensable en l’educació
literària: el gaudi per la lectura, atès que a més dels aspectes estètics i formals, l’obra pot
resultar molt divertida per a l’alumnat de 1r de Batxillerat.
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3. MARC TEÒRIC:

3.1 Castellanització dels territoris catalanoparlants
La monarquia hispànica va actuar en la Corona d'Aragó a través de figures i
institucions com el Congrés d'Aragó, les reials audiències, la Inqiusició, l'Esglèsia i els
virreis. En el tema que ens ocupa centrarem l'atenció en la figura de la virreina Germana
de Foix.
Aquestes figures van imposar els interessos i els valors defensats per la Corona de
Castella i a més, a més, van actuar com a impositors del castellà. Als territoris de parla
catalana el català, tot i mantenir la seua oficialitat plena, perd prestigi social a marxes
forçades, atès que queda desproveït del suport de la cort reial i es veu substituït pel castellà
en els usos oficials. No obstant, no és fins a la darreria del segle XVI que es produirà la
castellanització de l'alta noblesa, tant a València com a Catalunya. Fins llavors, més que
no de castellanització, parlaríem de diglòssia.
Al Regne de València, els nobles es van arrecerar al voltant de les figures de
Germana de Foix i Ferran d'Aragó, duc de Calàbria. La cort dels virreis prenia com a
model de vida els costums de les corts italianes, tot i que idiomàticament era
completament castellana. Lluís del Milà a l'obra El Cortesano va reflectir la vida dels
virreis de València, en aquesta obra, així com en l'obra en què ens basem per a fer la ruta
literària Quatre històries per a la reina Germana, queda latent el bandejament de la
llengua autòctona, que es relega a usos afectius de caire populista i sobretot, en l'àmbit
festiu.
Direm també, que la castellanització de la noblesa valenciana «aglomerada» al
voltant de la figura de Germana de Foix, fou més primerenca que la de la noblesa catalana.
La noblesa valenciana eren, majoritàriament, funcionaris enriquits que havien adquirit
l'estatus de nobles. Tots ells varen adoptar el castellà com a llengua vehicular tant en la
vida quotidiana com en la cultura, això feu que la burgesia adoptés també el castellà com
a llengua de cultura. És una dada important saber que en aquella època, eren les dones
qui més es resistien al canvi lingüístic de la noblesa; a La vesita (1924) de Joan Ferrandis
d'Herèdia, obra que reflecteix l'ambient de castellanització que es vivia a la cort de la
virreina Germana de Foix, veiem com una noble valenciana s'adreça a la seua criada i li
diu: «Com vos allargau, Guzmana; poc a poc vos sobreixiu; com se nota que teniu la
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llengua ben castellana!». Trobem altres exemples d'aquesta afirmació a El Cortesano de
Lluís de Milà o en la figura de Jerònima d'Aragó (filla de Ferran d'Aragó) que demanava
que les obres piadoses foren escrites en català, entre d'altres.
D'altra banda i en total oposició als sectors aristocràtics, civils, del funcionariat,
eclesiàstics i intel·lectuals, la resta de les classes socials van mantenir la seua fidelitat a
la llengua catalana. El català era omnipresent, tant que, després de la revolta dels
agermanats, una part dels soldats, funcionaris i criats que es van establir al regne de
València, van adoptar-lo. Tot i això, la situació de la llengua del país no reeixia massa, ja
que es limitava a l'ús col·loquial (com hem dit adés, «la cultura» s'escrivia en castellà).
Entre 1510 i 1524 els llibres publicats en català va disminuir quasi a la meitat dels
publicats la década anterior, i els publicats en castellà van augmentar en,
aproximadament, un 110%.
També a l’any 1923, paral·lelament al fet que Germana de Foix comencés a parlar
en castellà als habitants de València, va tenir lloc la derrota del moviment agermanat.

3.2. La Reina Germana
Era aristòcrata franco-navarresa, va ser la segona muller del rei Ferran el Catòlic
(1506-1517) i, posteriorment esdevindria virreina de València (1521-1538). Nasqué a
Estampes (França) (1488 aprox.) i va morir a Llíria (1538). Era filla de Joan de Foix,
vescomte de Narbona i de Maria d'Orleans, germana del rei de França Lluís XII. Ella i el
seu germà Gastó de Foix van ser tutelats pel monarca gal, ja que el seu pare va morir quan
eren infants. Úrsula Germana (Germana de Foix) es va convertir prompte en una
apreciada aliança matrimonial. Ferran el Catòlic va ser el monarca triat pel consell gal
perquè Germana de Foix contragués matrimoni.
Reina Germana d’Aragó (1505-1517)
Ferran el Catòlic, l'any 1505, va aconseguir que el consell francès accedís al fet
que Germana de Foix es convertís en la seua segona muller. Aquest segon matrimoni
responia únicament a l'interès polític de rei Ferran. El monarca més poderós del moment
passava per moments difícils i era acosat pels francesos en Nàpols i Sicília. Mentrestant
el seu gendre, Felipe el Hermoso, intentava que el rei Catòlic tornés a Aragó i així oblidarse de la clàusula de regència castellana dictada per Isabel la Catòlica en el seu testament.
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Així doncs, Ferran va apressar a firmar la concòrdia amb França– assegurada amb la boda
– per tal que Felipe el Hermoso no pogués llevar-li els estats italians de la Corona d'Aragó.
Germana va arribar a Catalunya en 1506 i es va celebrar el matrimoni amb Ferran
el Catòlic. Un dels cronistes castellans més destacats Prudenci de Sandoval va descriure
de la següent manera a la reina Germana:

"Era la reyna poco hermosa, algo coxa, amiga de mucho holgarse y andar en banquetes,
huertas y jardines, y en fiestas. Introduxo esta señora en Castilla comidas soberbias,
siendo los castellanos y aun sus reyes muy moderados en esto. Passábansele pocos días
que no convidasse o fuesse convidada. La que más gastaba en fiestas y banquetes, con
ella era más su amiga".
És important destacar el caràcter alegre, jovial i lúdic de la nova reina d'Aragó.
Les cròniques de l'època apunten que no pocs homes van intentar acostar-se a la nova
esposa e Ferran el Catòlic que no va tolerar el mínim acostament a la seua muller.
Des del casament amb el Rei Catòlic, la Reina Germana va fixar la seua residència a
València, primer al carrer Cavallers en un palau propietat del compte Oliva i, més
endavant, es va mudar al Palau Reial. A causa de caràcter jovial de la reina, totes dues
residències es van convertir ràpidament en escenari de les festes cortesanes més
acolorides de l'època.
Germana de Foix, va compartir labors del govern amb el seu marit, tot i que el
marge de maniobra que tenia era mínim. Entre 1507 i 1515, Germana de Foix va ser
anomenada lloctinent general del regne d'Aragó, ja que Ferran el Catòlic havia d'absentarse contínuament a causa de les empreses italianes i nortamericanes. En 1510, els poders
fàctics del regne van concedir a la reina la potestat per a convocar Corts generals en tot
el territori. La funció política de Germana de Foix com a reina d'Aragó, no ha cridat
l'atenció dels historiadors. El seu poder era inferior al que havia tingut anteriorment la
reina Isabel la Catòlica, ja que Germana presentava una total submissió a Ferran el
Catòlic. No obstant, la futura virreina va mostrar, en certs assumptes nobiliaris de
València i Aragó, va mostrar unes qualitats de govern que, anys després, es farien notar
en les Germanies.
Els investigadors, però, han deixat de banda les seues aptituds de govern per donar
importància al fet de la intoxicació del rei Ferran; aquest va ingerir un beuratge,
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suposadament vigoritzant per a facilitar la procreació. El rei quasi mor i li van quedar
seqüeles físiques de per vida.

De reina a virreina (1517-1535)
Després de la mort de Ferran el Catòlic (1516), semblava que l'última reina
d'Aragó no tindria un futur amable. Però, tot i això, i gràcies a la seua intuïció política, la
vídua de Ferran el Catòlic va adonar-se'n que només gaudiria de protecció si mantenia la
bona amistat amb Carles de Gant. És per això que Germana de Foix va efectuar alguns
moviments estratègics com, per exemple retirar-se de la vida pública i recloure's al
monestir de Guadalupe, des d'on va moure les seues peces per assegurar-se una bona
posició. En primer lloc va renunciar als seus drets sobre Navarra, ja que d'aquesta manera
evitava que els nobles francesos pogueren aprofitar el seu poder per a tornar a estendre el
seu poder sobre el territori nord de la península. També va cedir els seus dominis del sud
de França a Carles I, cosa que feia que s'anul·lara qualsevol possibilitat que els privats
borgonyons de Felipe el Hermoso s'alçaren per en la seua contra, perquè perdrien la
posició preponderant a Castella. I, per últim, la reina Germana va fer beneficiari a Carles
I dels territoris i rentes del sud d'Itàlia que havien pertangut a la Corona d'Aragó.
D'aquesta manera, Germana de Foix volia aconseguir que Carles I li estigués agraït i així
va ser, el monarca, com a mostra d'agraïment va cedir-li les viles i les rentes d'Arévalo,
Olmedo i Madrigal.
Aquesta relació entre Carles I i Germana de Foix encara es va fer més estret quan
van ella va tenir una filla il·legítima del futur Carles V. Aquesta situació – si tenim en
compte que la Germana de Foix era la vídua del seu avi – va suposar li va suposar a la
mare de la filla il·legítima de arquebisbe la dotació d'un lloc perquè criés a la seua filla.
Així doncs, Germana de Foix en 1505 va tornar a entrar en l'òrbita dels matrimonis per
conveniència.
En 1519, Germana de Foix es va casar, en segones núpcies, amb el marqués de
Brandenburg, amb aquest casament Carles I es va assegurar el vot del territori germànic.
Per a Germana, l'enllaç va suposar la confirmació del funcionament de la seua política de
cessions, ja que cedint els seus poders havia aconseguit el recolzament de Carles I. Va ser
anomenada virreina i lloctinent del regne de València. El seu espòs era anomenat, al seu
tor, Capità General del regne. En aquest període la virreina va haver de lidiar amb la
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revolta de les Germanies i amb la sublevació dels moriscos. Va ser ella, i no el marqués
de Brandenburg – que normalment estava absent del regne – qui va organitzar la repressió
dels agermanats (amb l'assessorament, sobretot, del cardenal Tavera).
Semblava que Germana ja s'havia establert definitivament en una posició, però la
mort del marquès de Brandemburg el 5 de juliol de 1525 va trencar aquesta estabilitat. La
virreina va haver de tornar a casar-se per no perdre la seua posició benestant, en aquest
cas l'espòs va ser Ferran d'Aragó, duc de Calàbria. Aquest va ser el tercer i últim
matrimoni de Germana de Foix. L'emperador Carles I va nomenar als recent casats virreis
de València, ciutat en què van el 28 de novembre de 1526 per a residir al Palau Reial.
Aquesta última etapa de la virreina va ser més tranquil·la, ja que la conjuntura política va
ser més favorable que les que havia viscut, només es trencà per l'endèmic problema de la
minoria morisca. Els deu últims anys de la vida de Germana es presentà com una època
en què gaudir de les seues aficions lúdiques.

3.3. Moviment agermanat:
Aquesta derrota va tenir una gran rellevància en la història de la comunitat
lingüística catalana: va afectat València, Mallorca i Catalunya i va comportar, de manera
immediata a València, a mig termini a Catalunya i a llarg termini a Mallorca l’afermament
de l’aristrocràcia castellanitzant. Aquesta aristocràcia tenia forts lligams tant econòmics,
com familiars, amb la monarquia i la noblesa de la corona de Castella. Les germanies
foren un alçament dels regnes de la corona catalanoaragonesa (1919-1923), amb un intent
per part de la burgesia de prendre el poder que va acabar fracassant. Inicialment les
germanies tenien un caràcter urbà i mitjanament moderat, però per les circumstàncies que
ara exposarem, van acabar convertint-se en un moviment radicalitzat fins al punt que es
portaren a terme combats militars contra les tropes del rei que varen acabar amb una dura
repressió dels agermanats. Aquesta revolta responia a la demanda de millor qualitat de
vida; demanaven una major participació i control en el govern municipal, també
demanaven l’abolició dels imposts; autogestió de la importació de blat (a València eren
els mercaders italians qui controlaven la importació del cereal); que es cobraren els deutes
als cavallers i dels ciutadans dits “honrats”... La revolta va tenir el seu inici a València, el
mes de juliol de 1923 i va obtenir la major meta el 28 de desembre del mateix any quan
el rei va reconèixer la creació de la Junta dels Tretze, constituïda per representants dels
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oficis de la ciutat; aquesta Junta dels Tretze tenia independència de les autoritats
municipals i reial i s’encarregava de l’organització de la milícia ciutadana. El moviment
reivindicatiu anà propagant-se per tot el territori del País Valencià, també pel Principat.
Al Regne de València, l’any 1921 la revolta va aconseguir alguns dels seus objectius:
suprimir els imposts sobre la producció tèxtil i el comerç, també es varen abolir els
censals. Els agermanats, defnitivament, van perdre Sogorb, però van conquerir la ciutat
de Xàtiva i Gandia; això va fer que el lloctinent de València marxés a Peníscola per a
refugiarse, era un moment àlgid per a la revolta, però no va durar massa. La marxa cap a
Oriola va acabar amb una derrota i seguidament la situació es va girar en contra dels
agermanats: el lloctinent va tornar a València, ue es va rendir a l’exèrcit el 9 de novembre
de 1921. Xàtiva i Alzira ressistien un any més als atacs de l’exèrcit i Russafa, Campanar,
Patraix Benimaclet i altres pobles a tocar de València van seguir reivindicant - mentre
soportaven les repressions - els interessos del poble. Després del sufocament de la
revolució es va iniciar una repressió molt dura, amb execucions (un mínim de 112 a
València) i confiscacions de béns dels principals caps de la revolta. Si se sumen les
execucions a les morts per la pesta, el resultat és una demografia pobra que va tenir molts
entrebancs durant la recuperació. La derrota de les germanies va tenir com a resultat: el
triomf de la noblesa i de l’alta burgesia mercantil italiana (radicada a València) controlada
per la monarquia que, al seu torn, també en va eixir enfortida.
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4. ASPECTES CONCRETS

4.1. Durada de la visita
La visita tindrà una durada de dos dies lectius. El primer dia el dedicarem a la
visita del Monestir de Sant Miquel dels Reis. La visita es desenvoluparà durant un matí,
amb una eixida aproximada a les 8:15 h i arribada prèvia de la 13.00 h al centre d’estudis.
El segon dia el dedicarem a la visita de la Ciutat Vella de València i el Palau Reial.
Començarem amb una visita guiada al teatre Escalante, seguidament veurem llocs
d’interès de Ciutat Vella i finalment arribarem al Palau Reial on farem alguna activitat i,
aprofitant l’època de l’any, podrem gaudir de la Fira del Llibre als Jardins de Vivers.
Aquest segon itinerari tindrà una durada d’un matí complet, amb una eixida aproximada
de les 8:15 h i l’arribada al centre oscil·laria entre les 14h i les 15h.

4.2. Data de la realització
Pel que fa al dia on visitarem Ciutat Vella i Vivers, hem pensat que seria
interessant que coincidira amb la Fira del Llibre (entre el 22 d’abril i el 3 de maig). D’altra
banda, en referència a l’eixida a Sant Miquel de Reis no teníem prioritats per un dia
concret, no obstant això, per tal que ambdues eixides es dugueren a terme la mateixa
setmana, hem condicionat la visita al monestir a les dates en què s’hi fa la Fira del llibre.
Per tant, prenent en consideració allò esmentat anteriorment i que les visites guiades per
a grups d’estudiants sols les fan els dimarts, hem decidit visitar el dimarts 26 d’abril Sant
Miquel de Reis i dedicar el divendres 29 d’abril a l’itinerari per Ciutat Vella i Vivers.

4.3. Llocs literaris que visitaran
Com ja hem esmentat anteriorment, els alumnes visitaran, per una banda, el
Monestir de Sant Miquel dels Reis i, per una altra banda, la Ciutat vella de València i el
Palau Reial- Jardins del Reial (Vivers). Podem trobar a l’annex 1 el mapa del recorregut
complet de l’itinerari.
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Ruta literària: Sant Miquel dels Reis
Dia: dimarts, 26 d’abril
Hora

Lloc i activitats

08:15:00

Eixida de l’IES Marítim amb l’autobús

08:55:00

Arribada al Monestir de Sant Miquel dels Reis

09:30:00

Comencem la visita guiada per l’interior del Monestir
Com que esdevé una visita guiada, els alumnes hauran de
participar en les activitats o qüestions que se’ls indique durant
aquesta. A més, hauran de treure paper i llapis per tal
d’apuntar els aspectes que consideren més rellevants de la
visita, ja què després se’ls entregarà un qüestionari on hauran
d’explicar la seua experiència personal.

10:30:00

Eixim als jardins del Monestir
Els alumnes tindran un descans per tal d’ esmorzar i jugar pels
voltants dels jardins.

11:15:00

Primera activitat: AR5. Treballem el teatre
Tot seguit, ens encaminarem al claustre sud del Monestir per
dramatitzar (poden disposar del llibre de text) la primera
història contada pel Patge Malfaràs, ja que aquest relat es
desenvolupa en uns “camins florits de l’hort conventual”.
Cada alumne representarà el personatge que se li haja assignat
en classe.

12:00:00

Segona activitat: AR6. Lectura en veu alta de fragments i
pomes.
Ens situarem a la fatxada retaule (a la porta principal del
Monestir), on es plasmen els escuts de Germana de Foix i el
seu marit el duc de Calàbria. Ací, els alumnes llegiran dos
fragments de Crim de Germania i els fragments musicats de
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la peça teatral, a més del poema XXXV pertanyent a Bacs de
vidre (2012: 45), de Carles Alòs.
12:15:00

Eixirem del Monestir en direcció a l’IES Marítim

13:00:00

Arribada a l’IES Marítim

Ruta literària: Ciutat Vella de València i Palau Reial
Dia: divendres, 29 d’abril
Hora

Lloc i activitats

08:15:00

Eixida de l’IES Marítim amb autobús

09:00:00

Arribada al Teatre Escalante
Els alumnes hauran de parar atenció a les indicacions i les
instruccions que els donen els/ les guies de la ruta.

10:00:00

Primera parada: Teatre Escalante.
Comencem la visita guiada per l’interior del teatre.

11:30:00

Segona parada: Plaça Nules i Plaça de la Mare de Déu
Ens dirigirem al carrer de les Comèdies on esmorzarem. Els
professors comentaran la importància històrica de la plaça.
Per tal d’arribar a la tercera parada, passarem per la Plaça de
la Mare de Déu.

11:50:00

Tercera parada: Carrer de les Comèdies
En passar per la plaça, el professorat farà les aportacions
pertinents.

12:10:00

Quarta parada: Carrer la Nau
En aquesta parada, els alumnes dramatitzaran un fragment de
la narració de Giglot (la història de la “signora Vera” i els seus
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galants amadors en Lluís Milà i en Joan Ferrandis
d’Hherèdia), qui situa el macroespai de l’acció en aquest
carrer de València.
12:55:00

Quinta parada: Torres de Serrans
Arribats a aquest punt, pujarem a les Torres on podran gaudir
de les vistes de monuments emblemàtics de la Ciutat Vella i
a més tambés es visualitza el Palau Reial que serà la nostra
pròxima destinació. Demanarem als alumnes que projecten la
seua imaginació per tal de visualitzar com seria la ciutat de
València a les primeries del segle XVI.

13:20:00

Creuem el riu en direcció a Vivers

13:35:00

Sexta parada: Arribada a al Palau Reial, Jardins del real
(Vivers)
Aprofitarem la Fira del Llibre a Vivers per apropar-nos a les
casetes i promoure la competència lectora dels alumnes.

14:00:00

Sèptima parada: En la gespa, ens seurem en rogle i dinarem.
En acabar de dinar, treballarem la diglòssia a partir de
fragments del llibre recitats en valencià i castellà amb el
propòsit de distingir l’estil oral que s’utilitzava en una llengua
i en l’altra. Els alumnes els llegiran i després comentaran
quins aspectes els sorprenen més en relació amb la llengua
actual.

15:00:00

Eixirem de Vivers en direcció a l’IES Marítim

15:30:00

Arribada (aproximada) a l’IES Marítim
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Preu de la ruta
LLOC LITERARI

MOTIU DE DESPESA

PREU

Sant Miquel dels Reis

Autobús (empresa privada) 0 €, se’n faria càrrec
l’AMPA

Ciutat Vella

Autobús d’anada (transport 1,50 € (anada)
públic)

Teatre Escalante

Entrada per a visita guiada

4€

Palau Reial- Jardins del
Reial (Vivers)

Autobús de tornada
(transport públic)

1,50 € (tornada al centre)

4.4. Participants en la ruta
Els participants de la ruta són tots els alumnes de 1r de Batxillerat del centre IES
Districte Marítim de València, dos professors del Departament de Valencià i el professor
de grec que alhora és el director de la companyia de teatre de l’Institut, així com altres
alumnes del grup de teatre de l’institut (ja esmentat anteriorment) que hi puguen estar
interessats. A més, també esdevindrien participants tots els pares dels alumnes que
estiguen interessats en realitzar l’itinerari i que vulguen fer aportacions sobre el tema
tractat.
S’ha de fer esment que cada alumne haurà de portar a la ruta el seu exemplar del
llibre Quatre històries d’amor per a la reina Germana, per tal de dur a terme les activitats
proposades.
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5. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS
La seqüència d’activitats que hem programat per a aquesta ruta literària es
divideix en els dos dies que dediquem per a la ruta. Una primera part dedicada a la visita
de Sant Miquel dels Reis i una segona part dedicada a la visita del Palau Reial i la Ciutat
Vella. Així doncs, a partir d’aquests dos dies, establim tres blocs d’activitats: activitats
que els alumnes realitzaran abans de la ruta, activitats que realitzaran durant les visites i,
finalment, activitats que realitzaran després de l’itinerari.

5.1. Activitats abans de la ruta:
AP1: Els alumnes hauran de llegir l'obra de teatre Quatre històries d’amor per a
la reina Germana de Manuel de Molins (tindran quinze dies per a llegir l’obra). A partir
de la lectura es desenvoluparan activitats, tant dins, com fora de l’aula, que giraran al
voltant del teatre, de la cultura i de l’oralitat. Esperem que l’obra triada desperte interès
en els alumnes i els anime a participar de manera activa en la ruta literària que proposem.
AP2: A classe repartirem fragments d'altres obres com Crim de Germania de
Lozano i informació sobre el context històric perquè els alumnes coneguen quina va ser
la incidència de la Cort virreinal de Germana de Foix i Ferran d'Aragó (duc de Calàbria)
i quines conseqüències va tenir entre les classes treballadores, revolta dels agermanats.
Trobem interessant que els alumnes tinguen una cronologia de les germanies. Així doncs,
en una sessió els facilitarem els materials complementaris a la lectura i treballarem els
aspectes més importants d’aquests. L’activitat està enfocada a la reflexió sobre el passat
històric, l’oralitat (atés que els alumnes hauran de participar en veu alta a classe) i la
contextualització històrica del tema central de l’obra llegida: el teatre dins la cort de la
virreina Germana de Foix (segle XVI).
AP3: També els mostrarem pintures i música renaixentista perquè s'endinsen en
la cort i els resulte més fàcil imaginar-se els personatges i l'ambient que hi havia, i a més,
d’aquesta manera, podríem treballar quins elements d’atrezzo es necessitarien en cas de
fer una representació. Les imatges i les referències musicals a l’annex1. Amb aquesta
activitat iniciariem la sessió número dos, i encoratjaríem els alumnes a relacionar la
matèria de valencià amb altres com música i història. També pretenem fer-los més fàcil
la fixació dels coneixements sobre el segle XVI amb l’ús de diversos recursos (visuals,
auditius…)
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AP4: És interessant que els alumnes expliquen experiències personals sobre l'ús
del valencià en el seu nucli familiar i d'amistats, per a prendre consciència de la situació
sociolingüística del País Valencià i en concret, de la ciutat de València. Així doncs, en la
segona meitat de la segona sessió (sessió dividida entre AP3 i AP4), els alumnes
reflexionaran sobre el present i els farem establir vincles amb el passat. En aquesta
activitat es tractarà novament l’oralitat, així com la idea del fet que cal saber d’on venim
per saber on anar/ anem.

5.2. Activitats durant la ruta
Aquestes activitats es dividirien en dos blocs: un primer bloc dedicat a les
activitats que es desenvoluparien durant la visita al Monestir de Sant Miquel dels Reis i
un segon bloc dedicat a les activitats que durien a terme durant l’itinerari a la Ciutat Vella
i el palau Reial (Vivers).

Activitats a realitzar en Sant Miquel dels Reis:

AR5: Treballem el teatre. Al claustre sud del Monestir (situat a la dreta de la
porta principal de l’església) durem a terme la dramatització (amb el llibre) de la primera
història contada pel Patge Malfaràs, ja que aquest relat es desenvolupa en uns “camins
florits de l’hort conventual”. Cada alumne representarà el personatge que se li haja
assignat en classe. Per a què tots els alumnes puguen participar en l’activitat, la història
es fragmentarà en tres parts, seguint l’ordre cronològic d’aquesta. Així, doncs, una
primera part esdevindria la reproducció i representació de la conversa entre el Frare Joan
i el Frare Doménec. A més, hi haurien tres persones encarregades de reproduir els
parlaments inicials en cadascuna de les parts. La segona part esdevindria la representació
de la fugida de Miquel i Caterina. Finalment, la tercera part inclou tots els personatges
nomenats anteriorment, que seran representats per alumnes diferents als del primer i
segon fragment de la història.
AR6: Situarem a la fatxada retaule (a la porta principal de l’església del Monestir),
ja que es plasmen els escuts de Germana de Foix i el seu marit el duc de Calàbria. Ací,
els alumnes llegiran dos fragments de Crim de Germania que corresponen a tres fitxes
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sobre personatges que apareixen en l’obra Quatre històries d’amor per a la reina
Germana. Treballaran la oralitat amb la rerpoducció de fragments musicats de la peça
teatral i llegiran el poema XXXV (p. 45) pertanyent a Bacs de vidre de Carles Alòs,
dedicat a la Reina Germana.
Activitats a realitzar en l’itinerari per la Ciutat Vella i el Palau Reial:
AR7: Carrer la Nau. Situats en la quarta parada de la nostra ruta, els alumnes
dramatitzaran un fragment de la narració de Giglot (la història de la “signora Vera” i els
seus galants amadors en Lluís Milà i en Joan Ferrandis d’Hherèdia), ja que situa el
macroespai de l’acció en el carrer la Nau de València. La representació seria de les
pàgines 35 a la 43 del llibre, on trobem els personatges de Lluís Milà, Joan Ferrandis
d’Herédia, de Jerònima (dona de Ferrandis), Baltasar (home de la “signora Vera”), la
“signora Vera”, Diego i el Músic 1. Aquesta narració es dividiria, al seu torn, en tres parts
on assignaran els personatges corresponents. Com que l’acció transcorre amb quatre
personatges en un balcó, intentariem pujar dalt d’uno [HO PODEM LLEVAR].
AR8: Palau Reial- Jardí Reial (Vivers). Situats en la sèptima i última parada del
nostre itinerari, asseguts en la gespa i col·locats em en rogle, treballarem la diglòssia a
partir de fragments del llibre recitats en valencià i castellà amb el propòsit de distingir
l’estil oral que s’utilitzava en una llengua i en l’altra. En classe ja hauran estat assenyalats
els fragmnets més divertits i graciosos per a ser recitats. Els alumnes els reproduiran
(afegint certa gràcia) i utilitzants els instruments que hagen dut a la ruta (flautes, guitarres,
etc.). Després comentaran quins aspectes els sorprenen més en relació amb la llengua
actual.

5.3. Activitats després de la ruta
AA9: Una vegada feta la ruta, durant la pròxima sessió de classe es repartirà un
qüestionari sobre la visita Sant Miquel de Reis. Així, els alumnes hauran de fer una
reflexió tant de síntesi informativa d’allò que han vist, com d’aportació personal per
valorar la visita i els coneixements apresos. Es donaran 20 minuts com a màxim per ferlo. Els alumnes el lliuraran al professor i aquest farà la pròpia avaluació fora de l’aula.
Seria interessant demanar als alumnes alguna aportació en veu alta i fer una posada en
comú una vegada l’hagen lliurat. (si pot ser online per treballar les TIC)
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AA10: La idea d’aquesta activitat és que els alumnes, per grups de 4 o 5, facen un
muntatge cronològic de les visites amb les fotografies que s’han pres durant la ruta. Els
donaríem l’opció que trien el suport (collage, mural, presentació power point, blog,
videolit, etc.) per elaborar el treball. Haurien de parlar de l’interès del lloc respecte de la
ruta i si en té, el seu referent literari. Es donaria una setmana i s’exposaria durant mitja
sessió.
AA11: L’última activitat esdevindria la representació de diverses escenes del
llibre Quatre històries d’amor per a la Reina Germana. Prèviament, aprofitant els grups
formats en l’activitat AA9, s’assignarien fragments o escenes per grups per tal que les
pogueren assajar. Durant una sessió, els alumnes baixarien a l’aula de teatre de l’institut
i amb el permís del grup de teatre, se’ls prestaria indumentària, que de manera
improvisada tractarien de fer-la semblar el màxim possible a l’atrezzo de l’època. Així
doncs, passaríem a la dramatització d’aquests fragments del llibre que ha estat centre de
la nostra ruta.
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6. CONCLUSIONS
Atès que la ruta literària plantejada agafa com a pretext la figura de la Reina
Germana mitjançant l’obra Quatre històries d’amor per a la reina Germana de Manuel
Molins, considerem que d’aquesta proposta didàctica es poden extreure les conclusions
que ara detallem.
En primer lloc, convé destacar la importància del coneixement del patrimoni en
els nostres alumnes de Secundària. En una ciutat com la de València on molts dels joves
no són originaris de la ciutat on viuen, esdevé especialment interessant i, fins i tot,
necessari que coneguen el lloc on hi viuen. En aquest sentit, el coneixement dels arrels de
la ciutat de València i, com a cap i casal de l’antic Regne de València constitueix un
element imprescindible en les programacions de l’ensenyament obligatori.
En segon lloc, convé destacar que el segle XVI i, concretament, el període de
l’estada de Germana de Foix a València, n’és un exponent paradigmàtic de la
consolidació de la castellanització de la noblesa valenciana. D’aquesta manera, a partir
del coneixement del text proposat, l’alumnat de 1r de Batxiller, a qui va adreçada la ruta,
podrà comprovar com mentre Germana de Foix i la seua cort parlaven en castellà, la resta
dels personatges que hi apareixen continuaven emprant la nostra llengua; i així, podrem
realitzar una anàlisi comparativa de la situació diglòssica que, malgrat els esforços
d’alguns, continua en l’actualitat.
Un altre aspecte destacable, és el fet que el text de què partim pertanya al gènere
teatral. Si tenim en compte que el centre a qui va adreçada la proposta compta amb un
grup de teatre i que, a més, l’obra pot resultar divertida per als receptors, convindrem que
l’adequació de la proposta al context d’implementació estarà més que garantida.
A més, tant el text teatral com l’espectacle teatral esdevenen l’eix conductor de la
nostra proposta; és a través del teatre que es desenvolupa tota la programació presentada
i és a través del teatre, on desenvoluparem totes les competències ja assenyalades; a més
de les pròpies de l’educació literària, una altra de fonamental, la competència
comunicativa, especialment les competències pròpies del codi oral, tant necessàries en la
ciutat de València des de la perspectiva curricular.
Cal aclarir que qualsevol proposta metodològica que es programe des de
pressupostos teòrics no tindrà la consideració metodològica escaient si no ha estat avalada
per la pràctica. En aquest sentit, ens agradaria poder-la dur a terme, per exemple, en el
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nostre pròxim període de pràctiques o en qualsevol moment que la nostra pràctica docent
ens ho permeta.
Finalment, caldrà fer referència als aspectes innovadors que la proposta aporta a
la comunitat educativa. D’una banda, la ruta plantejada parteix, d’acord amb els
enfocaments comunicatius, de situacions reals d’aprenentatge; l’alumnat coneixerà molt
millor els orígens, la història i el patrimoni de la seua ciutat i, a més, exploraran un gènere
que d’antuvi ja sabem que el coneixen: el teatre. A més, les propostes didàctiques basades
en les rutes literàries fan servir la metodologia pròpia de l’aprenentatge constructivista;
la metodologia inductiva. Aquesta, consisteix a aprendre a partir d’experiències viscudes;
és a dir, de la realitat es passa a la reflexió teòrica i no a l’inrevés com és habitual en les
metodologies d’aprenentatge tradicional, que consisteixen en partir de la teoria per a
després passar a la pràctica, en el millor dels casos, amb discursos reals.
En darrer terme, no podem oblidar que la ruta literària plantejada concilia a la
perfecció el clàssic enfrontament entre l’ensenyament de la llengua i la literatura. En
aquest cas, la literatura no esdevé, en absolut, subsidiària de la llengua, sinó l’objectiu
central de la proposta mitjançant la qual s’adquiriran totes les competències implícites en
l’educació literària, com ara l’estètica, l’ètica, la cultural, i , evidentment, la comunicativa.
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7. AVALUACIÓ
Aquesta rúbrica ha estat creada per tal d’avaluar l’alumne en totes les
competències que es tracten al llarg de la ruta i engloben totes les activitats (d’abans,
durant i després). Per a cada activitat el professor tindrà en compte l’acompliment dels
objectius exposats. El conjunt de tots els punts podria arribar a sumar a la nota final de la
tercera avaluació un màxim de dos punts amb la intenció de motivar a l’alumnat i suscitar
l’interès per tipus d’activitats fora de l’aula. La nostra intenció és que l’alumnat aprenga
a valorar les activitats fora de l’aula i a donar-los la mateixa importància que a les
activitats de dins de l’aula, ja que es poden adquirir coneixements, valors, actituds igual
que en activitats més “tradicionals” proposades a l’aula, inclús en major grau, ja que el
canvi de lloc espacial i de dinàmica de treball pot esdevenir un element motivador per a
l’aprenentatge de l’alumne.
Pel que fa als elements avaluats, volem destacar la representació teatral o lectura
dramatitzada, ja que esdevé l’eix central i la finalitat principal de la nostra proposta de
treball. En aquest sentit, també es valorarien en major grau totes les competències
relacionades amb l’expressió oral. A continuació, presentem la nostra proposta de rúbrica:

EXCEL·LENT

ASSOLIT

Participa de manera Participa de manera

Participació

Interès i atenció

NO ASSOLIT
Té un rol passiu en

activa en totes o

activa en algunes

la majoria de les

gairebé totes les

activitats. Fa

activitats. No fa

activitats. Fa

algunes

cap tipus

aportacions al grup.

aportacions.

d’aportacions.

40 punts

20 punts

0 punts

Mostra interès pel

Mostra interès per

No mostra cap

gènere teatral, els

algun aspecte del

tipus d’interès pel

elements culturals i

gènere teatral, els

gènere teatral, els

les explicacions.

elements culturals i

elements culturals i

les explicacions.

les explicacions.
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Història

40 punts

20 punts

0 punts

S’esforça per

S’esforça per

No s’esforça per

comprendre i

comprendre i

comprendre i

assimilar el context

assimilar algun

assimilar el context

de l’època.

aspecte del context

de l’època. No ha

Assoleix els

de l’època.

assolit cap dels

conceptes històrics

Assoleix algun dels

conceptes històrics

més importants.

conceptes històrics

més importants.

més importants.

Sociolingüística

20 punts

10 punts

3 punts

Coneix a grans trets

Sap diferenciar els

No posa interès ni

les característiques

conceptes entre ells

sap diferenciar els

i les diferències

(diglòssia, autoodi,

conceptes

lingüístiques,

llengua

ensenyats

explicades a classe,

minoritzada, etc.)

del període estudiat.
20 punts

10 punts

3 punts

Representacions

Mostra bona actitud

Mostra interès a

No mostra cap

teatrals

i destressa cap a la

l’hora de fer la

interès per fer una

representació o

representació però

lectura

lectura

necessita millorar

dramatitzada

dramatitzada dels

les habilitats

adequada.

fragments proposats

interpretatives.

i realitza una bona
dramatització.
80 punts
Màxim total

40 punts

200 punts (2 punts
de la nota total)
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1 punt
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9. ANNEXOS
Annex 1:
Pintures i imatges que retraten situacions i vestimenta del segle XVI - attrezzo per a
l’obra teatral.

Germana de Foix. Anònim
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Sant Bernand venerant a la Verge i a Santa Anna. De Fernándo Yáñez de la Almedina
(1515)

Elisabeth de Requesens (Virreina de Nàpols, comtessa de Palamós i senyora de la
varonia de la Calonge). De Giulio Romano i Rafael de Sanzio (1518)
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Reconstrucció del Palau Reial. Universitat Politècnica de València.
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Palau Reial de València.

Desembarcament de Germana de Foix i Ferran el Catòlic a València. Josep Ribelles
(1789)
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Annex III: Bacs de vidre, Carles Alòs, Germania, (p. 45).
XXXV
Na Germana de Foix dormirà plàcidament.
A ningú li apeteix llevar-se,
Els germans s’han barallat,
La brossa per fi parla castellà,
Les corbelles, penjades.

On són els generals de les pedres?

Germana de Foix s’aixecarà satisfeta.
Ella serà la reina. (Demane un aplaudiment)

Un convit, un fosc presagi.
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Annex IV: Fitxes Crim de Germania

Fitxa Abenamir Cosme
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Fitxa Úrsula Germana de Foix.
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Fitxa Vicent Peris.
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Annex V: Autorització per a realitzar la ruta literària
RUTA LITERÀRIA, REINA GERMANA. AUTORITZACIÓ DE L’EIXIDA
EXTRAESCOLAR

Benvolguts mares i pares,
Ens dirigim a vostès amb motiu de l’eixida extraescolar que estem organitzant des
del Departament de Valencià: Llengua i Literatura de l’IES Districte Marítim. La ruta
l’hem establerta en un període de dos dies lectius: el dimarts 26 d’abril, amb motiu de la
visita guiada al monestir de Sant Miquel dels Reis, i el divendres 29 d’abril, amb motiu
de la visita de la Ciutat Vella de València i, posteriorment, la visita al Palau Reial- Jardins
del Reial (Vivers) (visita que aprofitarem per apropar-nos a la Fira del Llibre).
L’activitat tindrà un preu total de 7 euros.
Preguem que signen la següent autorització per confirmar l’assistència dels seus
fills i filles. Gràcies.
______________________________________________________________________
En/Na: _______________________________ , amb DNI: _______________________,
autoritze

a

l’alumne/a:_______________________________________________a

participar en la realització de la ruta literària, Reina Germana, els dies dimarts 26 d’abril
i divendres 29 d’abril. Telèfon de contacte:_____________________
Signatura del pare/ mare/ tutor:
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Annex VI: Fotos de la ruta

Sant Miquel de Reis
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Jardins Reials (Vivers)
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Carrer de les Comèdies

Teatre Escalante
42

Carrer de la Nau
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Plaça de la Mare de Déu
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Torres de Serrans

Fira del Llibre 2015 (Jardins de Vivers)
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