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La Xirivella de Muntaner
Justificació
Proposem una ruta literària dedicada a la figura de Ramon Muntaner per a
l’institut Ramon Muntaner de Xirivella. L’objectiu principal és que els alumnes
coneguen la figura d’aquest autor de la literatura catalana, ja que molt d’ells no són
conscients. A més, destacant que aquest any se celebra l’any Muntaner a Xirivella.
A partir d’aquest objectiu, els alumnes podran estudiar la figura de l’autor però
també s’afavorirà l’aprenentatge autònom, la competència d’aprendre a aprendre o el
treball cooperatiu dels alumnes, a partir d’una metodologia constructivista. A més,
introduirem l’aprenentatge-servei com una eina innovadora en aquests tipus de treballs.
D’aquesta manera, potenciar l’aprenentatge d’aquests coneixements a partir d’una
ruta pel poble de Xirivella pot motivar l’ensenyament i els pot augmentar l’interés tant
per l’obra literària de la qual parlarem, com per l’activitat final de la ruta: la construcció
d’una biografia.
Per últim, pretenem fer unes activitats transversals. Es podran realitzar activitats
des de diferents assignatures com és el cas de Valencià: llengua i literatura, Història o
Naturals.
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Contextualització de la proposta didàctica
Aquesta proposta de ruta literària va destinada als alumnes de 1r d’ESO de
l’institut Ramon Muntaner, de Xirivella dins l’assignatura Valencià: llengua i literatura
(tot i que es pot adaptar a altres instituts, sobretot els dels pobles més propers a
Xirivella). Hem decidit elegir aquest institut per a fer la proposta perquè, com bé hem
pogut observar, porta el nom de l’autor, Ramon Muntaner. A més, molts dels alumnes
d’aquest institut no són conscients de perquè porta aquest nom l’institut ni qui és
Ramon Muntaner. Per tant, part d’aquesta proposta va dedicada a contestar les
preguntes d’aquests alumnes.
D’altra banda, hem elegit el curs de 1r d’ESO perquè és quan els alumnes tenen el
primer contacte amb l’institut. Així, ja des del primer curs poden prendre consciència de
qui és Ramon Muntaner. A més, és en aquest curs on comença a ensenyar-se amb
profunditat la literatura i els gèneres textuals, per tant, és un bon moment també perquè
els alumnes aprenguen a fer el que amb aquesta proposta demanem.
Hem pensat que aquesta proposta pot ser interdisciplinar i es pot tractar en altres
classes com la d’Història o Naturals. Però, en aquesta proposta, nosaltres exposarem
sols les activitats destinades a l’assignatura de Valencià: llengua i literatura.
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Marc metodològic
Objectius generals
L’objectiu principal d’aquesta proposta de ruta literària és, com bé hem dit
anteriorment, que els alumnes de l’institut Ramon Muntaner coneguen la figura
d’aquest autor i la relació amb Xirivella. A més, els objectius generals als quals volem
arribar són:

1. Conéixer la cultura literària del País Valencià i la del seu poble, Xirivella
2. Conéixer i valorar l’entorn cultural de Xirivella
3. Ser capaços d’entendre el valencià oral i escrit
4. Expressar-se adequadament segons el context
5. Ser capaços de realitzar un text escrit segons unes pautes
6. Saber cooperar amb iguals i amb persones majors (aprenentatge servei)
Continguts1
Desenvoluparem continguts extrets dels altre blocs d’ensenyament dins
l’assignatura de Valencià: llengua i literatura, de 1r d’ESO. Concretament, els
continguts que es treballaran majoritàriament respondran al Bloc 4: Educació literària..
A continuació, els desenvolupem:

Bloc 1. Escoltar i parlar:
-

Gèneres dialogats de la comunicació oral. Diferències entre oralitat i escriptura.

-

Aplicació de les propietats textuals en els intercanvis de comunicació oral
(adequació, coherència, cohesió i correcció).

-

Coneixement de les estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

-

Característiques dels textos orals conversacionals, narratius i descriptius.

-

Participació en situacions de comunicació (conversacions espontànies,
discussions i deliberacions de normes de classe, llibres de lectura, viatges,
activitats d’adaptació, relació i dinamització, programes de medicació del

1

Continguts extrets del DECRET (87/2015).
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centre, difusió de les activitats extraescolars, etc.) que desenvolupen les
relacions socials en l’entorn acadèmic.
-

Utilització del lèxic del nivell educatiu i d’un llenguatge no discriminatori.

-

Utilització de les estratègies de comprensió oral en els textos conversacionals,
narratius i descriptius.

-

Producció de textos orals dialogats, narratius i descriptius (lectura en veu alta
de contes, poemes, seqüències narratives i descriptives; dramatització de
còmics, fragments teatrals; narració d’experiències viscudes; descripció de
personatges, d’estats, de processos, endevinalles, embarbussaments, etc.) i els
que generen els seus aprenentatges i projectes de treball. Anàlisis, aplicació i
avaluació dels procediments lingüístics d’expressió oral de textos dialogats,
narratius (ordre cronològic i connectors temporals, etc.) i descriptius
(abundància d’adjectivació, ús de comparacions, etc.), prestant atenció a les
interferències lingüístiques.
Bloc 2. Llegir i escriure:

-

Característiques

bàsiques

dels

textos

narratius

i

descriptius:

funció

comunicativa, estructura, marques lingüístiques, recursos verbals i no verbals,
gèneres.
-

Aplicació dels coneixements sobre les característiques bàsiques dels textos
narratius i descriptius per a la comprensió, interpretació i anàlisi dels mateixos:
identificació de la intenció comunicativa, de l’àmbit d’ús i del canal; distinció
de la idea principal, les idees secundaries i l’organització del contingut;
identificació dels elements dels textos narratius (narrador, personatges, espai,
temps, diàlegs, etc.); localització d’informació explícita i implícita; anàlisi dels
mecanismes gramaticals (connexió, referència, eix temporal del passat), del
lèxic i dels recursos expressius (comparació, hipèrbole, etc.); interpretació de la
informació contextual i no verbal (títol, il·lustracions, etc.), etc.

-

Ús d’estratègies de planificació, com a part del procés d’escriptura,
especialment en textos narratius i descriptius: determinar la intenció, el
destinatari, el tipus de text; observar textos model; generar idees (pròpies i dels
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companys); ordenar les idees seguint esquemes temporals o espacials.
-

Ús i aplicació d’estratègies de comprensió lectora, especialment en textos
narratius i descriptius.

-

Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos escrits narratius (contes,
novel·les, rondalles, còmics, cartes personals, etc.).

-

Producció de textos escrits narratius (diaris i cartes personals, narracions
inventades, còmics, biografies, etc.

-

Creació de textos escrits de caràcter narratiu o descriptiu, individuals i
col·lectius, a partir de propostes que promouen la creativitat i el gaudi personal,
utilitzant recursos lingüístics (comparació, metàfora, hipèrbole, paral·lelisme,
etc.), recursos del llenguatge no verbal (il·lustracions, etc.) i utilitzant
ferramentes digitals d’edició i presentació a partir de models.

-

Aplicació del coneixement sobre les propietats textuals (adequació, coherència i
cohesió) en l’escriptura de textos narratius i descriptius.

-

Revisió de produccions pròpies i alienes, identificant i corregint els errors
ortogràfics, gramaticals i lèxics, d’acord amb les normes de de correcció
determinades per al nivell educatiu.

-

Reescriptura total o parcial dels textos escrits, corregint els errors en
l’adequació, coherència i cohesió i correcció detectats en el procés d’avaluació i
revisió.

-

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Bloc 3. Coneixement de la llengua:

-

Aplicació de les regles generals d’ortografia.
Bloc 4. Educació literària:

-

Aproximació al coneixement d’altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.

-

Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents
tipus de biblioteques (d’aula, centre, pública, virtual).

-

Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries que concorden amb el
nivell educatiu, com a base per a la formació de la personalitat literària i el
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gaudi personal.
-

Pràctica de diferents tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta) de
textos literaris com a font de gaudi i informació i com un mitjà d’aprenentatge i
enriquiment personal.

-

Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell educatiu.

-

Aplicació de tècniques teatrals i de lectura expressiva en veu alta i en
dramatitzacions.

-

Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o investigació senzilla
i supervisada sobre una lectura realitzada.

-

Foment de l’hàbit lector mitjançant la participació en iniciatives que impulsen
la realització de lectures amenes (club de lectura, ciberlectures, tertúlies
literàries, pla lector del centre, etc.).

-

La narració en prosa i en vers. Elements de les narracions.

-

Anàlisi senzill de textos: localització guiada del text en el seu context social,
cultural, històric i literari; anàlisi senzill del contingut de l’obra o text (tema,
tòpics, argument, personatges, estructura, formes i llenguatge literari i intenció
de l’autor), etc.
D’altra banda, volem introduir els alumnes en el que seria l’aprenentatge servei2.
Habilitats lingüístiques3
Per a la realització d’aquestes activitats, els alumnes hauran de ser capaços de

desenvolupar-se en valencià en totes les habilitats lingüístiques. És a dir, han de ser
capaços d’escoltar, parlar i conversar en valencià; llegir i escriure, com bé ha quedat
patent en els continguts que hem mostrat anteriorment.

«L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la
comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte
educatiu amb utilitat social (APS, 2015)».
3
Habilitats lingüístiques extretes del DECRET (87/2015).
2
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La ruta literària
Material, llibre i fragments que es treballaran
L’únic material que necessitarem per a l’eixida és el llibre de la Crònica (per si
necessitem fer consultes), un dossier que es repartirà abans de l’eixida i un mòbil o una
enregistradora per poder enregistrar l’entrevista amb les persones de la residència. A
més, com bé hem dit anteriorment, es tracta de treballar per fragments el llibre de la
Crònica de Ramon Muntaner. Hem pensat que per als alumnes de 1r de l’ESO es
recomanaria l’adaptació de l’editorial Bromera dins la col·lecció «Els nostres autors».
D’altra banda, com que sols tractarem col·lectivament alguns dels fragments de la
Crònica. Com que ells disposaran de la versió adaptada, nosaltres els oferirem els
fragments de la Crònica original, que no estan escrits en català modern, perquè
aprenguen i comparen. Són els fragments més adaptats per a alumnes joves, hem triat
l'inici de la Crònica, el fragment de Na Mercadera4 i uns fragments del capítol 235 i
237 de la Crònica. La versió que utilitzarem per a aquests fragments serà la de «Les
Millors Obres de la Llengua Catalana» d’Edicions 62.

Sessions i duració
Aquesta proposta didàctica es realitzarà un dijous del segon trimestre (el dia del
mercat a Xirivella) perquè així tindrem l’oportunitat de parlar amb la gent gran del
poble. L’activitat tindrà una durada d’unes 6 hores, és a dir, un dia lectiu. A més es
realitzarà durant el curs 2015/2016 ja que engloba l’any Muntaner que se celebra a
Xirivella. És un bon moment per a donar a conéixer Muntaner als estudiants.

Participants
Per a la realització d’aquesta ruta hem d’ajudar-nos de participants que ens
puguen servir per aprofundir en els coneixements sobre l’autor, el poble, els costums,
etc. Contarem amb la participació del professorat de Valencià: llengua i literatura de
l’IES Ramon Muntaner perquè així podrem aprofundir, en primer lloc, amb la figura de

4

Trobem aquests fragments a l’Annex 1.
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l’autor. A més, també contarem amb l'ajuda del creador de la Ruta de les Alqueries,
Adrián Cañada, perquè ens pot introduir en la vida en les Alqueries.
D’altra banda, també contarem amb la participació de la gent del poble, perquè
ens expliquen com és la seua vida a Xirivella. I, per últim, la gent gran del poble, a la
residència, ens servirà de guia per a poder realitzar un retrat de com vivien antigament
en el poble.

Indrets que es visitaran

La ruta literària recorrerà els carrers de Xirivella i de les seues alqueries 5. Partirà
de l’IES Ramon Muntaner de Xirivella, on es treballarà l’activitat i s’introduirà
l’alumnat en la situació. Eixirem de l’IES en direcció cap a la casa La Closa, antiga
alqueria situada en el poble on es diu que es va escriure la Crònica, ja podria ser la casa
de la seua dona, na Valençona Castell.
Des d’aquest punt anirem al casc antic de Xirivella, recorrent els carrers
principals, fins arribar al carrer Ramon Muntaner i anirem a la casa que ens portarà al
5

Trobem la ruta a l’enllaç: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zNOpj6MynFVk.k76VHAHaYjkE
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Mercat del poble. Així, els alumnes podran relacionar-se amb la gent del poble, sobretot
la gent més major que es la que sol acudir al mercat. I, partint d’aquesta idea, tornarem a
emprendre camí fins a la Residència de Persones Majors de Xirivella. En aquest punt, la
ruta ens conduirà per dins d’una residència de la tercera edat, perquè els alumnes vegen
com és el funcionament i coneguen les diferents persones que trobem dins.
Per últim, tornarem a l'institut per fer les activitats de síntesi. De camí cap a l’IES
creuarem la via del tren i ens aproparem a les hortes, paisatge característic de Xirivella.
I visitarem l’Alqueria de Moret Vella, entre el polígon i l’horta, i recentment convertida
en un pub. En aquest paisatge es podrà observar el pas del temps, on l’alumnat es pot
imaginar com han canviat les coses des de que Muntaner va escriure la Crònica fins a
l’actualitat. Així que tots junts farem una reflexió per a concloure abans de tornar a
l’institut i fer l’activitat final.
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Desenvolupament de les activitats
Activitat6

Organitz.

Recursos

Temps

AP1. A classe. Introducció a
la figura de Muntaner i
activitat de consigna

Grup classe

1h

AR2. Anar a la Closa.
Lectura fragment inici.
Redacció «lloc on trobem
pau» descobrisquen qui ho
ha escrit
AR3. Carrer Muntaner.
Lectura fragment inici.
Adaptació d’un fragment de
la Crònica

Individual i
grup classe

Recursos tradicionals
i/o digitals: full
activitats i llibre
Crònica
Recursos per a escriure
tradicionals i/o
digitals. Recursos
propis de la interacció
oral: dossier activitats
Recursos per a escriure
tradicionals i/o
digitals: dossier
activitats

Grup classe i
individual

1h

1h

Crit.
avaluació
No
s’avaluarà

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17

AR4. Anar al Mercat.
Lectura de Na Mercadera.
Entrevista a cinc persones
del mercat

Grup classe i
individual

Recursos per a escriure
tradicionals i/o digitals
i recursos propis de la
interacció oral: dossier
activitats

1,30h

AR5. Anar a la residència.
Entrevista a una persona de
la residència

Individual

1,30h

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 13,
14, 15

AR6. Anar a l’alqueria de
Moret vella.
Reflexió oral sobre com ha
canviat el poble
AA7. A casa.
Redacció d’una crònica breu

Grup classe

Recursos per a escriure
tradicionals i/o digitals
i recursos propis de la
interacció oral: dossier
activitats i
enregistradora
Recursos propis de la
interacció oral: dossier
activitats

1h

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 13,
14, 15,

Text, recursos per a
escriure. Recursos per
a escriure tradicionals
i/o digitals

3h

4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,
17

Grup classe

6

AP: activitat de la fase de preparació
AR: activitat de la fase de realització
AA: activitat de la fase d’avaluació
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Activitats prèvies a la ruta literària
El dia d’abans de l’eixida per fer la ruta literària, treballarem a classe alguns trets
característics de Muntaner com a personatge i de la Crònica com a base de la qual
partir. Serà l’activitat de preparació (1). D’aquesta manera, el primer que farem serà,
dins de la metodologia anomenada investigació-acció, la recerca d’informació per grups
en l’aula d’informàtica. El que hauran de buscar és:

Qui és Ramon Muntaner?
Per què un institut de Xirivella té eixe nom?
A continuació, es posarà en comú tot el que els estudiants hagen trobat per tal
d’arribar a alguns punts clau:
En primer lloc, per relacionar Muntaner amb Xirivella:
Algú ha descobert la relació entre Muntaner i Xirivella?
I, a partir d’aquest moment, introduirem per què és important Muntaner i, en
concret, per què és important per a Xirivella:
Què és una crònica?
On va escriure la Crònica Muntaner?
Les Alqueries: on estan? Qui vivia? Per què Muntaner va escriure allí?

Per finalitzar la sessió, farem una activitat de modificació de la Crònica.
Mitjançant unes consignes, se’ls demanarà als alumnes que canvien la informació
destacada en negreta d’uns fragments extrets dels capítols 235 i 237 de la Crònica de
Ramon Muntaner per adaptar-la als nostres temps i a les nostres circumstàncies amb
informació personal o inventada.
Després se’ls demanarà que analitzen el nombre i persona dels verbs i pronoms
subratllats a fi de extraure la conclusió que Ramon Muntaner escriu en primera persona
per a demostrar que els fets que conta són vertaders, ja que ell els ha viscut. També hi
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estarà destacada les locucions «Què us diré?» i «E ell dix», d’aquesta manera els
alumnes podran veure l’estil amb el que Ramon Muntaner va escriure la Crònica.

Consigna: Canvia les paraules en negreta d’aquest fragment de la Crònica de Ramon
Muntaner amb informació sobre tu i els teus amics i llocs favorits.
Després analitza el nombre i persona dels verbs i pronoms subratllats. I fixa’t en la
resta de paraules destacades.

E així, presem comiat de ser Tesí Jarqueria, e partim-nos de la illa del Taix ab lo
senyor infant. El el senyor infant féu-me lliurar mellor galea qui era aprés de la sua, la
qual havia per nom “Espanyola”; e ab les quatre galees sues, el meu lleny armat e una
barca armada mia, fém la via del port de l’Almiro, qui és en el ducat d’Atenes, on lo
senyor infant havia lleixats tres hòmes per fer bescuit, con entrà en Romania.
[…]

E tantots féu obrir les portes del castell de Sent omer, on ell estava, e jo ané a veer lo
senyor infant. El si haguí dol con lo viu en poder d’altre, no m’ho demanets, que
esclatar cuidé per lo cor; mas ell, per la seua bones, m’aconhortà. Què ús diré? Dos
jorns estiguí ab ell, e el pregué que li plagués que jo romangués ab ell, que jo acabaria
ab lo duc d’Atenes que li plauria que jo estegués ab ell. E ell dix que no era mester que
jo romangués, ans era ops que me’n pensàs d’anar en Sicília.
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La ruta literària: itinerari i activitats
1

Eixida de l’IES
Com hem dit, la ruta partirà de l’IES Ramon Muntaner a primera hora del matí.

Des de l’institut anirem als punts més destacats de Xirivella per relacionar-la amb
Muntaner. Els alumnes disposaran d’un dossier amb les activitats que es duran a terme
durant la ruta7.

2. La Closa
La primera parada serà a La Closa, una antiga alqueria situada dins la població on,
segons la tradició, Muntaner va escriure la Crònica. En aquest punt recordarem què són
les alqueries i qui vivia en elles. Llegirem l’inici de la Crònica de Muntaner entre tots i
es realitzarà la primera activitat del dossier destinada a pensar en el lloc on troba pau
cadascú, ja que sembla que Muntaner va escriure la Crònica a l’alqueria de Xirivella
perquè era el lloc on ell trobava pau. Serà l’activitat de realització (2).
La resposta s’escriurà en un paper que els alumnes es passaran entre ells. Una
vegada tots tinguen un paper que no siga el seu el llegirem en veu alta i intentarem
descobrir l’autor.

7

Trobem el dossier a l’Annex 2.
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3. Carrer Ramon Muntaner
Farem una activitat de síntesi del que s’ha estudiat a classe abans de fer la ruta.
Els alumnes recordaran i tots en conjunt parlarem sobre per què Xirivella té un carrer
que s’anomena Ramon Muntaner. A continuació, seguirem amb la lectura de la primera
part de la Crònica de Muntaner per adaptar-la8. Serà l’activitat de realització (3).

4. Mercat de Xirivella
A continuació, anirem al Mercat Municipal de Xirivella, ja que serà dia de mercat
i estarà ple de gent del poble. Allí, llegirem entre tots el fragment de Na Mercadera de
la Crònica de Muntaner9. A continuació, tindrem temps per a fer una entrevista (que
prèviament haurem treballat a classe i la tindrem en el dossier) a cinc persones del poble
sobre la vida d’abans i la d’ara per poder extraure les conclusions pertinents. Serà
l’activitat de realització (4).

5. Residència de persones majors de Xirivella
Amb paciència, els alumnes escoltaran tot allò que els residents de la 3a edat els
vulguen contar sobre la vida a Xirivella, i si és possible a les alqueries, quan ells eren
menuts o quan eren joves. A l’annex 2 hi ha alguns suggeriments per a iniciar la
conversa. Els alumnes han de procurar cobrir algunes de les necessitats d’aquestes
persones majors, tals com: la necessitat d’autoestima, la necessitat afectiva i de relació,
o la necessitat d’ocupació del temps lliure. Serà l’activitat de realització (5).
8
9

Trobem el fragment a l’Annex 1.
Trobem el fragment a l’Annex 1.
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Entre d’altres, el que pretenem és que els alumnes els pregunten sobre qui ha
viscut en una Alqueria i com era la vida allí, com ha anat canviat la vida, el poble, etc.
Els alumnes ho hauran d’enregistrar i anotar les idees clau per poder escriure,
posteriorment, un relat.

6. Passeig per l’horta i visita de l’Alqueria de Moret Vella
Anirem a fer un passeig per l’horta per veure una de les alqueries. L’Alqueria de
Moret Vella, tot i estar a l’horta, l’han restaurada i convertida en un pub. Aquest fet pot
donar peu a fer una reflexió oral sobre com han canviat les coses des de que Muntaner
va escriure la Crònica fins a l’actualitat. Serà l’activitat de realització (6).

7. Tornada a l’institut
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Activitats finals
Per concloure l’activitat, els alumnes realitzaran a casa una crònica breu (de 2 a 5
fulles) sobre la vida en Xirivella. Hauran de fer servir els mecanismes que utilitza
Muntaner i que hem estudiat en classe. A més, hauran d’imitar el principi de la Crònica
de Muntaner i fer servir la informació que han recollit: en primer lloc, faran servir l’inici
escrit en l’activitat 1 (que segueix l’inici de la Crònica) i l’adaptació que han fet en
l’activitat 2. A continuació, utilitzaran les entrevistes que han fet a la gent de Xirivella
al Mercat i a les persones majors en la residència. D’aquesta manera, es pretén que
facen una comparació de la vida de Xirivella d’abans i d’ara, com la coneixen ells. Serà
l’activitat d’avaluació (7).
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Criteris d’avaluació
Seguint el currículum del

DECRET

(87/2015), treballarem els següents criteris

d’avaluació:
Criteris d’avaluació

Competències10

Bloc 1. Escoltar i parlar
1.Participar activa i respectuosament en conversacions, discussions i

CCLI

deliberacions, especialment per a resoldre conflictes interpersonals,

CAA

seguint instruccions, demanant el torn de paraula, disculpant-se i

CSC

responent a una disputa, etc., utilitzant el lèxic adequat al nivell
eductiu i a les estratègies d’interacció oral.
2.Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes

CCLI

assumint diferents rols amb eficiència i responsabilitat, recolzar als

SIEE

companys i companyes demostrant empatia i reconeguent les seues

CSC

aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre
conflictes i discrepàncies.
3.Interpretar textos orals i audiovisuals de gèneres, tipologies i

CCLI

registres diferents, especialment conversacionals, narratius i

CAA

descriptius, propis de l’àmbit personal, acadèmic i social, propers als

CSC

interessos de l’alumnat, analitzant les característiques formals i de
contingut i els elements no verbals, utilitzant, seguint models, les
estratègies de comprensió oral adequades al text i al propòsit de
l’escolta.
4.Produir de forma oral, amb el recolzament de les TIC i l’ajuda del

CCLI

professorat, textos breus de l’àmbit personal, acadèmic i social, de

CAA

temes propers al professorat, especialment de tipologia textual

CSC

10

Competències extretes del DECRET (87/2015):
CCLI. Competència en comunicació lingüística.
CD. Competència en el tractament de la informació i competència digital.
CAA. Competència per aprendre a aprendre.
CSC. Competència social i ciutadana.
SIEE. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC. Consciència i expressions culturals.
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narrativa i descriptiva, utilitzant les estratègies d’expressió oral i els
elements no verbals adequats a la situació comunicativa i a
l’objectiu proposat, aplicant les propietats textuals i el lèxic adequat
al nivell educatiu, per a practicar aprenentatges lingüístics i
estructurar el pensament.
Bloc 2. Llegir i escriure
5.Interpretar textos escrits en diferents suports, de l’àmbit personal,

CCLI

acadèmic i social, de diferents tipologies (especialment narratius i

CAA

descriptius de forma autònoma; instructius i expositius breus,

CSC

relacionats amb l’activitat acadèmica, amb l’ajuda del professorat i
dels companys; i seqüències argumentatives breus i senzilles), a
través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del
nivell educatiu, utilitzant les estratègies de comprensió lectora
adequades al text i a l’objectiu de la lectura, per a construir el
significat global del text i per al disfrute personal.
6.Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió,

CCLI

correcció ortogràfica, gramatical i lèxica del nivell educatiu,

CAA

diferents textos de l’àmbit personal, acadèmic i social, en diferents

CSC

suports, de tipologies varies (especialment narratius i descriptius, de
forma autònoma i creativa; instructius i expositius breus relacionats
amb l’activitat acadèmica, amb l’ajuda del professorat i dels
companys; i justificacions breus i senzilles), aplicant les estratègies
del procés d’escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori.
7.Realitzar, amb creativitat, tasques o projectes de treball individuals

CCLI

o col·lectius, amb l’ajuda de guies i models i la direcció del

CAA

professorat, sobre temes motivadors per a l’alumnat, seguint les

SIEE

fases del procés d’un projecte de treball, per obtenir un producte
final original de caràcter narratiu o descriptiu, fent una previsió de
recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis
i imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats, avaluar
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amb l’ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de
forma personal els resultats obtinguts.
8.Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius

CD

sobre temes del currículum (amb especial interés per les obres

CAA

literàries) o sobre temes socials, científics i culturals, del nivell

SIEE

educatiu, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de
forma contrastada; crear continguts per mitjà d’aplicacions
informàtiques d’escriptori i col·laborar i comunicar-se amb altres
filtrant i compartint informació i continguts digitals de forma segura
i responsable.
9.Realitzar, amb l’ajuda de models, eficaçment, tasques o projectes,

SIEE

tindre iniciativa per emprendre i proposar accions sent conscient de
les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durat el
seu desenvolupament i actuar amb flexibilitat, buscant amb
recolzament solucions alternatives.
Bloc 3. Coneixement de la llengua
10.Identificar les diferents categories gramaticals que componen un

CCLI

enunciat, establint la concordança gramatical entre elles; classificarles i reconéixer el paper gramatical i semàntic que trobem en el
discurs, per a utilitzar-les amb correcció en la comprensió i creació
de textos narratius i descriptius
11.Crear i revisar textos escrits aplicant correctament les normes

CCLI

ortogràfiques de la llengua pròpies del nivell educatiu.

CAA

12.Identificar els diferents procediments de creació del lèxic, propis

CCLI

del nivell educatiu, distingint entre els morfològics i els préstecs

CAA

d’altres llengües per enriquir el vocabulari.
13.Explicar les relacions d’igualtat – semblança i d’oposició –

CCLI

contrarietat que s’estableixen entre les paraules per a captar el sentit

CAA

global d’un text.
14.Identificar el subjecte, mitjançant l’establiment de la concordança

CCLI
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amb el verb, i el predicat, així com els complements del verb

CAA

adequats al nivell educatiu, per expressar-se i redactar textos
narratius i descriptius amb major correcció i propietat.
15.Reconéixer els elements de la comunicació que intervenen en

CCLI

textos narratius i descriptius, i justificar si aquests compleixen les

CAA

propietats textuals, atenent principalment als elements de la

CSC

coherència propis del nivell educatiu per a, després d’un procés de
reflexió, realitzar un ús adequat de la llengua.
Bloc 4. Educació literària
16.Realitzar lectures d’obres literàries pròpies als seus gustos,

CCLI

elegides lliurement o a proposta del professorat, en silenci, en veu

SIEE

alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos

CEC

adequats al nivell educatiu, aplicant, en el seu cas, tècniques
expressives i teatrals.
17.Analitzar, de forma guiada, un corpus de textos literaris,

CCLI

seleccionats al voltant d’un tema o tòpic comú, com a model

CAA

d’aproximació a la literatura, identificant els trets essencials de

CEC

l’època i les característiques del gènere, i realitzant un comentari de

SIEE

forma i contingut per a expressar raonablement les conclusions
extretes, mitjançant la formulació de judicis personals.
D’altra banda, la ruta literària tindrà una avaluació continua on es valorarà no sols
el resultat final de les activitats sinó tot el procés, la participació activa de l’alumnat i
l’actitud durant aquesta. El procés serà significatiu i no sols es valorarà el resultat final
de les activitats entregades.
La nota final de la seqüència (les activitats i l’eixida) serà d’un total de 2 punts.
S’ha considerat que ha de tenir un pes bastant important per a que els alumnes es
prenguen l’activitat de manera seriosa i els motive a implicar-se i a fer un bon treball.
Pensem que és fonamental que els alumnes de secundària en general, i en particular els
de Xirivella han de conèixer, amb major o menor profunditat qui fou la figura de Ramon
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Muntaner. A més a més, la formació literària i el coneixement de la cultura valenciana
són aspectes que cal apropar a l’alumnat per tal que prenguen consciència. L’activitat de
l’enquesta i la de l’aprenentatge-servei considerem que són dues propostes adequades
per tal d’aproximar-los al nostre passat per tal que puguen entendre millor el nostre
present i valorar així la nostra llengua i la nostra cultura.
S’ha considerat que les activitats prèvies de preparació, realitzades abans de
l’eixida, no seran avaluades, però el professor/a sí que les tindrà en compte per a pujar o
baixar la nota final dels estudiants. Ho hem considerat així ja que són exercicis
d’aproximació a la figura de Muntaner i la seua relació amb Xirivella, i per tant no seria
just ni enraonat donar major pes a aquestes qüestions. Tot i això ens serviran per
introduir la ruta literària i per saber de quins coneixements parteixen els nostres
alumnes, ja que cada grup serà distint.
Cada activitat constarà d’una puntuació total distinta, tenint en compte el grau de
dificultat o el pes que presenta en els nostres objectius. Així, en primer lloc,
l’assistència i participació a la ruta puntuarà un màxim de 0’40. La primera activitat
realitzada a la Closa comptarà un màxim de 0’15. La segona activitat durant la ruta, és a
dir, la lectura d’un fragment puntuarà 0’10. La realització dels qüestionaris sumarà un
total màxim de 0’20. La quarta activitat, la d’aprenentatge-servei amb els majors tindrà
un pes major, i puntuarà un màxim de 0’45. L’activitat sisena, la de reflexió, sumarà un
total de 0’10 . I per últim, l’activitat final de redacció d’una breu crònica valdrà 0’60. La
suma total serà com ja hem dit de 2 punts.
Per tal que aquest sistema d’avaluació siga just i estiga ben regulat hem preparat
unes rubriques d’avaluació per a cada activitat que seran emplenades pel professor
seguint el seu criteri. No obstant això, es farà conèixer als alumnes abans de fer la ruta
quins són els criteris d’avaluació i s’intentarà arribar a un consens si hi ha cap objecció
per part d’aquestos11.

11

A l’Annex 3 trobem les rúbriques d’avaluació.
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Reflexió final
Conéixer Ramon Muntaner
L’objectiu principal d’aquesta ruta era donar a conéixer als alumnes de 1r d’ESO
de Xirivella la figura de Ramon Muntaner i s’ha acomplert amb èxit després de la
realització de la ruta. A més, els alumnes han conegut l’estil d’escriptura de Ramon
Muntaner i diversos aspectes del patrimoni cultural de Xirivella.
Tècnica de l’aprenentatge-servei
D’altra banda, hem introduït amb èxit l’aprenentatge-servei en aquesta activitat, ja
que els alumnes han passat una estona agradable en gent major i han conegut els
aspectes més antics del poble.
Taller d’escriptura
Per últim, la creació d’una crònica breu a partir de totes les activitats que hem
realitzat també s’ha acomplert amb èxit perquè tots els alumnes han sigut capaços de
fer-la i han fet una valoració positiva de l’activitat.
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Annexos
Annex 1. Fragments del llibre que es treballen
L'inici de la Crònica:
Un dia, estant jo en la meua alqueria per nom Xirivella, en l’horta de
València, i dormint en el meu llit, a mi em ve una visió d’un prohom vell,
vestit de blanc, qui em diu:
- Muntaner, lleva’t i pensa de fer un llibre de les grans meravelles que has
vist, que Déu t’ha ajudat en les guerres on tu has estat; com a Déu li plau,
que per tu siga manifestat. I vull que sàpigues que per quatre coses
assenyaladament t’ha allongat Déu la vida, i t’ha portat en bon estament i
et portarà a bona fi.

Primerament, tu has tingut moltes senyories, així en mar, com en terra, on
podies haver fet més mal del que has fet. La segona cosa és per açò com mai
no has volgut guardar mal per mal a ningú qui en el teu poder ha estat, ni
siga vingut, ans el contrari: molts homes de grans poders han vingut al teu
poder, els quals t’havien molt de mal fet, que cuidaven d’ésser morts en
veure’s baix la teua mà, i tu llavors donaves les gràcies a Déu Nostre
Senyor per la mercè que feia; i allà on ells es tenien per morts i per perduts,
tu li reties a Nostre Senyor Déu vertader, pròpiament, els deslliuraves de la
presó, i els trameties a llur terra amb salvament, vestits i aparellats segons
pertanyia a cadascú.
La tercera raó és que a Déu li plau que tu recomptes aquestes aventures i
meravelles, car altre no es vol al món viu, qui ho pogués així amb veritat
dir. I la quarta, per açò que qual qui siga rei d’Aragó, s’esforçarà a fer bé i
a dir, entenent les gràcies de Déu, que ha fet en aquests poders, que tu et
referiràs a ells i a les seues gents; i que pensen que de bé en millor aniran
tots temps, mentre ells vulguin desprendre son temps en veritat i en dretura.
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I que vegin i coneguin que a la dretura de Nostre Senyor ajuda en tots
temps; i qui marxa i discuteix la dretura, Déu l’exalta i li dóna victòria, i li
fa vèncer amb poques gents i destruir a molts, qui amb supèrbia i amb
maldat van, es fien més en el seu poder, que en el poder de Déu.
I així, per aquesta raó, lleva’t, i comença el teu llibre i la història que Déu
t’ha inspirat.

El fragment de Na Mercadera:

Us he de contar un fet meravellós que va ser veritat, ja que tots sabeu què
és la veritat. A Peralada hi havia una dona que jo vaig conèixer i veure, que
es deia Mercadera, perquè tenia botiga de mercaderia, i era una dona molt
experta, gran i alta. Un dia, mentre les tropes franceses estaven davant de
Peralada, ella va sortir de la vila per anar a un seu hort a collir cols; es va
vestir amb una gonella d’home, va agafar una llança i es va posar una
espasa a la cintura i un escut al braç, i se’n va anar a l’hort. Mentre hi era,
va sentir campanelles, se’n va estranyar, va deixar de collir les cols tot
seguit i se’n va anar cap aquella banda per veure què passava; va mirar i
va veure un cavaller francès amb el seu cavall amb el pitral ple de
campanelles que anava amunt i avall per un rec que hi havia entre el seu
hort i un altre i no sabia per on sortir-ne.
Ella en veure’l, se’n va anar corrent cap a un pas del rec, li va etzibar la
llança i li va donar un cop de llança a la cuixa tal, que li va traspassar tota
la cuixa, la sella i es va anar a clavar al cavall; llavors el cavall es va sentir
ferit i es va encabritar, de manera que hauria caigut si no hagués estat que
anava fermat a la sella amb una cadena. Què us diré? Ella va agafar
l’espasa I es va dirigir cap un altre pas, va colpejar el cavall per la testera i
el cavall va quedar estabornit. Què us diré? Va agafar el cavall per la
regna i va cridar:
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- Cavaller, doneu-vos per mort, si no us rendiu.

El cavaller es tenia per mort, va agafar el bordó, el va clavar a terra i se li
va retre; ella va agafar el bordó, va treure-li la llança de la cuixa i se’l va
emportar cap a Peralada, de la qual cosa el senyor rei i l’infant N’Anfós
van quedar molt contents i satisfets, i li van fer explicar molts cops com
havia anat el fet.

Què us diré? El cavall i les armes van quedar en poder seu i el cavaller va
pagar un rescat de dos-cents florins d’or que van ser per a ella. Tot plegat
demostra fins a quin punt la ira de Déu estava amb ells.

Fragments dels capítols 235 i 237
E així, presem comiat de ser Tesí Jarqueria, e partim-nos de la illa del Taix
ab lo senyor infant. El el senyor infant féu-me lliurar mellor galea qui era
aprés de la sua, la qual havia per nom “Espanyola”; e ab les quatre galees
sues, el meu lleny armat e una barca armada mia, fém la via del port de
l’Almiro, qui és en el ducat d’Atenes, on lo senyor infant havia lleixats tres
hòmes per fer bescuit, con entrà en Romania.
[…]
E tantots féu obrir les portes del castell de Sent omer, on ell estava, e jo ané
a veer lo senyor infant. El si haguí dol con lo viu en poder d’altre, no m’ho
demanets, que esclatar cuidé per lo cor; mas ell, per la seua bones,
m’aconhortà. Què ús diré? Dos jorns estiguí ab ell, e el pregué que li
plagués que jo romangués ab ell, que jo acabaria ab lo duc d’Atenes que li
plauria que jo estegués ab ell. E ell dix que no era mester que jo
romangués, ans era ops que me’n pensàs d’anar en Sicília.
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Annex 2. Dossier d’activitats

Ruta literària de la Xirivella de Muntaner
Dossier per a l’alumnat

Activitat 1
Llegeix el següent fragment amb els teus companys:
Un dia, estant jo en la meua alqueria per nom Xirivella, en l’horta de
València, i dormint en el meu llit, a mi em ve una visió d’un prohom vell,
vestit de blanc, qui em diu:
- Muntaner, lleva’t i pensa de fer un llibre de les grans meravelles que has
vist, que Déu ha fet en les guerres on tu has estat; com a Déu li plau, que
per tu siga manifestat. I vull que sàpigues que per quatre coses
assenyaladament t’ha allongat Déu la vida, i t’ha portat en bon estament i
et portarà a bona fi. De les quals quatre coses és la una.

Muntaner va escriure la Crònica a la seua alqueria de Xirivella perquè era on trobava
pau. Escriu tu ara en aquest full a banda en quin lloc trobes pau:
Un dubte… en quin lloc trobes pau?
Un dia, estant jo en .........................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
a mi em ve una visió d’un prohom vell, vestit de blanc, qui em diu:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

29

La Xirivella de Muntaner
Activitat 2
Llegeix aquest fragment de la crònica:
Primerament, tu has tingut moltes senyories, així en mar, com en terra, on
podies haver fet més mal del que has fet. La segona cosa és per açò com
mai no has volgut guardar mal per mal a ningú qui en el teu poder ha estat,
ni siga vingut, ans el contrari: molts homes de grans poders han vingut al
teu poder, els quals t’havien molt de mal fet, que cuidaven d’ésser morts en
veure’s baix la teua mà, i tu llavors donaves les gràcies a Déu Nostre
Senyor per la mercè que feia; i allà on ells es tenien per morts i per
perduts, tu li reties a Nostre Senyor Déu vertader, pròpiament, els
deslliuraves de la presó, i els trameties a llur terra amb salvament, vestits i
aparellats segons pertanyia a cadascú.
La tercera raó és que a Déu li plau que tu recomptes aquestes aventures i
meravelles, car altre no es vol al món viu, qui ho pogués així amb veritat
dir. I la quarta, per açò que qual qui siga rei d’Aragó, s’esforçarà a fer bé
i a dir, entenent les gràcies de Déu, que ha fet en aquests poders, que tu et
referiràs a ells i a les seues gents; i que pensen que de bé en millor aniran
tots temps, mentre ells vulguin desprendre son temps en veritat i en
dretura. I que vegin i coneguin que a la dretura de Nostre Senyor ajuda en
tots temps; i qui marxa i discuteix la dretura, Déu l’exalta i li dóna
victòria, i li fa vèncer amb poques gents i destruir a molts, qui amb
supèrbia i amb maldat van, es fien més en el seu poder, que en el poder de
Déu.
I així, per aquesta raó, lleva’t, i comença el teu llibre i la història que Déu
t’ha inspirat.
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A continuació, completa els buits en blanc amb el que t’inspire:
Primerament,

tu

has

tingut

moltes

________________,

així

en

________________, com en ________________, on podies haver fet més
________________ del que has fet. La segona cosa és per açò com mai no
has volgut ________________ a ningú qui en el teu poder ha estat, ni siga
vingut, ans el contrari: molts ________________ han vingut al teu poder,
els

quals

t’havien

molt

de

mal

fet,

que

cuidaven

d’ésser

________________ en veure’s ________________, i tu llavors donaves les
gràcies a Déu Nostre Senyor per la mercè que feia; i allà on ells es tenien
per ________________ i per ________________, tu li reties a Nostre
Senyor Déu vertader, pròpiament, els deslliuraves de ________________, i
els trameties a ________________ amb ________________ segons
pertanyia a cadascú.
La tercera raó és que a Déu li plau que tu recomptes aquestes aventures i
meravelles, car altre no es vol al món viu, qui ho pogués així amb veritat
dir. I la quarta, per açò que qual qui siga rei d’Aragó, s’esforçarà a fer bé
i a dir, entenent les gràcies de Déu, que ha fet en aquests poders, que tu et
referiràs a ells i a les seues gents; i que pensen que de bé en millor aniran
tots temps, mentre ells vulguin desprendre son temps en veritat i en
dretura. I que vegin i coneguin que a la dretura de Nostre Senyor ajuda en
tots temps; i qui marxa i discuteix la dretura, Déu l’exalta i li dóna
victòria, i li fa vèncer amb poques gents i destruir a molts, qui amb
supèrbia i amb maldat van, es fien més en el seu poder, que en el poder de
Déu.
I així, per aquesta raó, lleva’t, i comença el teu llibre i la història que Déu
t’ha inspirat.
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Activitat 3
Entrevista a 5 persones del poble:

Bon dia, estem fent un treball per a classe i hem de fer un breu qüestionari a la
gent del poble. Em pot ajudar?

En primer lloc, em pot dir el seu nom?
-

En quin any va nàixer vosté?
-

Vosté estudiava o treballava quan tenia 13-14 anys? En què?
-

-

-

-

-
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Recorda com era el poble quan era jove?
-

-

-

-

-

Què és el que més troba a faltar de la seua vida en la joventut?
-

-

-

-

Ja està tot, moltes gràcies per la seua col·laboració.
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Activitat 4
Les anècdotes de la Xirivella antiga. Pluja d’idees més importants

Què és el que recorda?

Com era Xirivella abans? I ara?
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Annex 3. Rúbriques d’avaluació
Ruta literària (0’40)

Excel·lent (0’40)

Bé (0’20)

Assistència

Ha assistit i ha tingut Ha assistit però no ha estat No ha assistit
bona actitud

Lectura conjunta o Ha
voluntària

participat

Insuficient (0)

prestant molta atenció.
de Quasi no ha llegit

No ha llegit

manera activa en les
lectures

Participació

Ha participat i ha No s’ha interessat gaire

(dubtes,

intervingut

No ha participat

intervencions...)

1. La Closa (0’15)

Excel·lent (0’15)

Bé (0’075)

Originalitat i ingeni

Respostes originals i

Respostes acceptables Respostes no

en les respostes

creatives

al que es pregunta

Insuficient (0)

adequades,
repetitives o fora de
context

Oralitat

S’ha expressat molt

Podria millorar

No s’ha expressat en

bé fent servir el

l’oralitat però li ha

valencià, o ho ha fet

valencià

posat ganes

malament sense
ganes ni esforç

2. Carrer Ramon

Excel·lent (0’10)

Bé (0’05)

Insuficient (0)

S’ha expressat i ha

S’ha expressat i llegit

No s’ha expressat i/o

llegit de manera

en valencià de

llegit en valencià o ho

correcta

manera acceptable,

ha fet d’una manera

però caldria millorar

molt millorable

Muntaner (0’10)
Oralitat

alguns aspectes
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3. Mercat (0’20)

Excel·lent (0’20)

Bé (0’10)

Insuficient (0)

Actitud i respecte

Molt bona actitud i

Bona actitud, però

Mala actitud i

cap als entrevistats

respecte cap a la gent

podria millorar-se

mostres

del mercat

irrespectuoses

Redacció de les

Respostes ben

Respostes adequades

Respostes poc

respostes

redactades,

que caldria millorar

adequades, mal

adequades a allò que

la seua redacció i

redactades o en blanc.

es pregunta, clares i

presentació

ordenades

4. Residència (0’45)

Excel·lent (0’45)

Bé (0’225)

Insuficient (0)

Actitud, bon

Comportament molt

Comportament

Comportament

comportament,

adequat, respecte cap

adequat però

inadequat, faltes de

empatia, respecte

als majors i gran

millorable, falta

respecte, manca

cap als majors

mostra d’empatia

d’empatia

d’empatia i de
respecte

Informació

Bona redacció, s’ha

Bona redacció, però

Mala redacció o

redactada a partir

sabut transmetre per

millorable. No s’ha

inexistent. No és

d’allò escoltat

escrit allò que s’ha

sabut expressar per

informació adequada

oralitzat

escrit tot allò que s’ha a l’activitat
oralitzat

5. Reflexió (0’10)

Excel·lent (0’10)

Bé (0’05)

Insuficient (0)

Oralitat

S’ha expressat i ha

S’ha expressat i llegit

No s’ha expressat i/o

llegit de manera

en valencià de

llegit en valencià o ho

correcta

manera acceptable,

ha fet d’una manera

però caldria millorar

molt millorable

alguns aspectes
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Excel·lent (0’60)

Bé (0’30)

Insuficient (0)

Estructura,

Presenta totes les

Té forma de crònica

No té estructura de

coherència, cohesió i

característiques i la

però no acompleix

crònica, ni cap de les

adequació al gènere

forma del gènere de

totes les

seues

la crònica

característiques

característiques.

formals d’aquesta

Pertany a un altre

6. Redacció crònica
breu (0’60)

gènere literari
Originalitat

És una crònica

És una crònica

No és original ni

original i ben

bastant original

entretinguda

Bona ortografia en

Ortografia acceptable

Ortografia molt

general, sense quasi

però millorable

millorable

Ús d’un vocabulari

Ús de vocabulari

Ús de vocabulari poc

molt ric i adient al

bastant divers i

adient i pobre

gènere

adequat

redactada
Ortografia

faltes
Vocabulari
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