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I. JUSTIFICACIÓ  

La nostra ruta literària va dirigida a alumnes de 3r d’ESO i hem volgut situar-la en el 

context de l’institut d’Educació Secundària IES El Cabanyal de València, però bé podria dur-

la a terme qualsevol centre d’arreu del País Valencià, amb les ampliacions logístiques 

pertinents.  

Justifiquem aquesta ruta des de dos punts de vista. El primer  per una qüestió curricular,  

és a dir, encaixa amb els continguts del currículum. El segon punt de vista és més 

sentimental. Considerem que la figura de Vicent Ferrer és poc coneguda entre els nostres 

alumnes i amb aquesta ruta ens agradaria, modestament, posar en valor la figura d’un 

personatge que va ser tan rellevant i en facetes tan diverses. Pensem que a través de 

l’explicació de certs aspectes de la vida i l’obra de Vicent Ferrer podem ajudar els alumnes a 

conèixer millor una època realment important per a nosaltres com a valencians. 

També, com que les activitats les realitzaríem un parell de setmanes abans de la 

festivitat de sant Vicent, podrien servir d’enllaç entre allò que hauríem vist en un context 

escolar i les representacions que durant la festivitat es porten a terme per tota la ciutat, 

servint-nos així de nexe entre coneixements teòrics i manifestacions culturals. Cal dir que 

aquesta ruta està prevista perquè dure un dia sencer amb el mateix horari que el d’un dia de  

classe. 

A més, durem fragments significatius dels sermons que servisquen d’exemple a les 

qüestions teòriques que utilitzarem en classe (veg. annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.).  

1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

L’IES El Cabanyal, és un institut públic que es troba al Cabanyal-Canyamelar, un barri 

de la ciutat de València. Situat a l’est de la ciutat, limita pel nord amb la Malva-rosa, per l’est 

amb el mar Mediterrani, pel sud amb Graó i per l’oest amb Aiora, Illa Perduda i Beteró. 

Aquest barri era habitat en la seua majoria per pescadors i fou declarat Bé d’Interés 

Cultural (BIC) per la Generalitat Valenciana l’any 1993 a causa de la seua arquitectura i la 

seua història urbanística. 
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Finalment, destacar que el centre disposa d’instal·lacions adaptades a les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació, incorpora pissarres digitals a les aules i 

compta  amb diversos espais com: aula d'informàtica, biblioteca, laboratori, gimnàs, aula de 

música, instal·lacions esportives, saló d'actes i cafeteria. 

2. MARC TEÒRIC 

El valencià va nàixer al carrer del Mar de València l’any 1350. Fill de pare notari i 

escrivà de la Cort del Regent, que  gaudí de força renom en la València de l’època, Vicent 

fou des de molt xiquet força devot. Probablement per aquest motiu ingressà al convent de 

Sant Domènec, a tocar de casa, als dèsset anys. 

 Tota la primera etapa dins l’ordre dominica la dedicà a l’estudi de la Gramàtica, 

Lògica, Física, Sagrades Escriptures i Teologia, com era habitual a l’època. Vicent Ferrer fou 

un alumne notable i només un any després del seu ingrés al convent dominic de València ja 

fou enviat a Barcelona, que era el major centre d’estudis, per ampliar els seus coneixements.  

Només dos anys més tard, el 1370, ja era lector de Lògica a Lleida. En aquest punt  ens 

arriben notícies que la ment de Vicent era privilegiada i que la seua capacitat per donar vida i 

atractiu als raonaments més complicats i freds li donaren ja certa fama. 

Tornà a Barcelona per aprofundir en l’estudi de les Sagrades Escriptures i l’hebreu. 

També marxà a Tolosa, centre de màxim prestigi, a estudiar Teologia. Allí donarà per 

finalitzada la seua etapa d’estudiant. Així doncs, completà els seus estudis en només onze 

anys, enlloc de en els quinze que eren habituals.  

Tornà a València on va ser prior del Convent de Sant Domènec i mestre de Teologia a 

la Seu de la ciutat. Durant aquests 17 anys esdevindrà una persona  molt coneguda i 

apreciada, que participà en qüestions de la ciutat com a figura pacificadora i consellera. 

És just en aquesta esfera d’home públic i polític que formà part de dos grans 

esdeveniments històrics; el cisma d’occident i el Compromís de Casp. Només direm que en 

ambdós esdeveniments tingué un paper més o menys rellevant i que estigué a favor del papa 

Benet XIII en el context del cisma i a favor de Ferran d’Antequera en els fets que culminaren 

en el Compromís de Casp. 

Fou precisament en la cort papal d’Avinyó, que Vicent Ferrer rebé la missió de predicar 

pel món la paraula de Déu , de mà de Sant Domènec i Sant Francesc, a través d’una visió.  
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I és així com l’any 1399, amb el vist i plau papal, començà a recórrer els camins de 

mitja Europa per a portar a terme aquella missió. Sabem que creuà tota la península ibèrica, 

que recorregué França i la Itàlia septentrional, que s’apropà a Alemanya, etc.. 

Avançava molt poc a poc, muntant un ase. L’acompanyava un seguici d’unes tres-

centres persones , gent que ho havia deixat tot per a seguir-lo per tot arreu i viure segons els 

seus preceptes.  

És la seua tasca com a predicador la que més fama li reportà i pel que més se’l recorda, 

junt a la seua vessant “miraculosa”. Allà on anava s’apropaven gents dels voltants atrets per 

la figura del predicador valencià, sabien que presenciarien un espectacle únic. Els viatges 

eren continus, atès que no solien quedar-se en un mateix lloc més d’una nit. En arribar a una 

localitat s’allotjava austerament en un convent dominic, o franciscà, o en la casa d’algun 

notable. Passava la nit llegint en la seua cel.la i l’endemà, de bon matí, els habitants del poble 

muntaven un escenari o altar des d’on sant Vicent feia missa solemne. Després d’aquesta, 

començava a dir el Sermó. Aquest solia durar unes dos o tres hores i podia arribar a tindre un 

públic de vora seixanta mil oients. Els Sermons han arribat fins nosaltres gràcies a la figura 

dels reportadors, gent lletrada dels seu seguici, que prenia nota detallada d’allò que Vicent 

deia. Un altre fet a destacar és que sempre predicava en valencià, allà on estiguera. D’ací va 

sorgir la creença que Vicent Ferrer tenia el ‘do de llengües’, miracle pel qual tothom  

l’entenia. Sabem, però, que aquest enteniment responia més al coneixement que tenia de la  

llengua d’oc, de l’arrel comuna de les llegües al llatí i també, en gran mesura, pel llenguatge 

no verbal amb què embellia la seua oratòria. 

Els Sermons tenien una estructura molt rígida i, en els cas dels sermons de fra Vicent, 

estaven escrits en un to directe, popular i molt realista. Emprava molts recursos  oratoris com, 

per exemple, allargar les síl·labes tòniques, emprar abundants onomatopeies, superlatius, 

simulacions de diàleg, gestos, inflexions, pauses dramàtiques, etc. L’estructura, com ja hem 

comentat, seguia sempre el mateix ordre com, d’altra banda, feien tots els predicadors de 

l’època. Podem resumir-ho en : 

- Una introducció, amb l’enunciació del tema bíblic a tractar en el Sermó. Açò ho deia 

en llatí. Tot seguit saludava l’auditori amb un “Bona gent!” i resava l’avemaria. 

- Després enumerava els punts que tractaria en el Sermó. En aquest apartat solia 

omplir el discurs d’exemples, faules i històries inventades que sovint feia passar per 

reals per a que els discurs fora més entenedor i causar un major efecte en el públic.  

- Finalitzava amb una conclusió que sempre contenia un ensenyament moral, car eixa 

era la raó de ser del Sermó. 



6 
 

Veiem com podríem relacionar fàcilment  l’estructura del Sermó amb la d’un text 

argumentatiu. 

Els temes que més l’obsessionaven eren els vicis i els pecats, la fi del món, les dones i 

el matrimoni, l’educació dels fills i un llarg etcètera.  

Se’n conserven uns 280 Sermons que foren escoltats i molt valorats per mitja Europa en 

el transcurs del segle XIV al  XV.  

Sant Vicent Ferrer va morir a Vannes l’any 1419, als seixanta-nou anys, possiblement 

com a conseqüència d’una ferida que no curava. Fou canonitzat l’any 1455, quan ja se li 

atribuïen uns vuit-cents seixanta miracles. Miracles com el del mocadoret, el del xiquet de 

Morella, el miracle del Salser, miracle de Llíria i tants d’altres. Alguns, potser els més 

representatius, tindrem ocasió d’explicar-los a propòsit de la ruta que farem per la València 

vicentina, així com gaudir de les representacions artístiques que s’han fet a partir de la seua 

figura i que omplin la ciutat de vestigis del seu prestigi. 
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3. OBJECTIUS 

3.1. Objectius generals 

1. Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes 

humanístic, artístic, científic i tecnològic.  

2. Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 

pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.  

3. Aplicar, amb una certa autonomia, els coneixements adquirits per a escriure i parlar 

amb adequació, coherència, cohesió i correcció. D’aquesta manera, millorar la 

comprensió i l’expressió oral i escrita.  

4. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.  

5. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en 

l’adquisició de competències. 

6. Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.  

7. Impulsar la creativitat en l’alumnat a través d’activitats a desenvolupar lliurement 

seguint unes instruccions donades.   

3.2. Objectius específics 

1. Conèixer els aspectes més destacats de la vida i obra de Sant Vicent Ferrer i les 

principals característiques de la seua obra religiosa. 

2. Familiaritzar-se amb alguns dels sermons de l’autor a través de diferents mitjans: la 

lectura i la dramatització. 

3. Llegir i comentar en veu alta sermons breus, tot reconeixent la funció i les 

característiques de les narracions orals. 

4. Aprendre a escoltar activament. 

5. Millorar les habilitats socials dels alumnes i la capacitat de treballar en grup. 

6. Treballar i potenciar l’oralitat. 

7. Reforçar la creativitat literària i la producció escrita. 

8. Utilitzar recursos audiovisuals. 
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4. CONTINGUTS 

4.1. Continguts generals 

1) Utilització, de manera progressivament autònoma i responsable, de diferents tipus de 

biblioteques (d’aula, centre, pública, virtual). 

2) Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell, com a 

base per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 

3) Selecció de lectures de manera autònoma o a proposta del professor, de la biblioteca o 

d’altres àmbits (intercanvi, préstecs, compra, consulta en línia, etc.). 

4) Pràctica de diversos 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. 

5) Dramatització de textos literaris adaptats i adequats al nivell. 

6) Tècniques d’elaboració de treballs personals, de creació i/o d’investigació senzilla i 

supervisada sobre una lectura realitzada. 

7) Creació d’un portfolio de lectura que incloga una selecció de treballs individuals o en 

equip (cartells, fotografies, videopoemes, creacions a partir de ferramentes web, 

citacions i pensaments, etc.) i una fitxa de registre de les creacions (nom del treball, 

data i motiu de l’elaboració, objectius plantejats, context de realització, valoració i 

avaluació del resultat). 

8) Connexió entre la literatura i la resta d’arts (música, pintura, cine, etc.) relacionant 

obres, personatges i temes universals. 

4.2. Continguts específics 

1) Estudi de les característiques de la literatura medieval com a mitjà d’enriquiment i 

formació de l’alumne. 

2) Aprenentatge de la influència religiosa i moral de Sant Vicent Ferrer per a la formació 

de la personalitat literària. 

3) Anàlisi i interpretació crítica de la literatura medieval a partir dels textos, sermons de 

l’escriptor. 

4) Prendre consciència de la llengua de Sant V. Ferrer. 

5) Selecció de miracles i interpretació d’aquests de manera autònoma o inculcats pel 

professor.  
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6) Elaborar un portfolio que incloga un resum d’allò explicat durant la ruta amb 

fotografies o cartells i una fitxa de registre de les creacions amb el nom del treball, 

objectius, context de realització, valoració i avaluació del resultat. 

5. COMPETÈNCIES 

[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. 

 

  



10 
 

II. ASPECTES CONCRETS: LLOCS LITERARIS I PARTICIPANTS  

La València de Sant Vicent Ferrer 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RTza9unTGxqfcp3muK0WJtnmOjA&ll=39.47532

7737845134%2C-0.3783717923736276&z=15 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RTza9unTGxqfcp3muK0WJtnmOjA&ll=39.475327737845134%2C-0.3783717923736276&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RTza9unTGxqfcp3muK0WJtnmOjA&ll=39.475327737845134%2C-0.3783717923736276&z=15
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6. ITINERARI 

HORARI RUTA LITERÀRIA ACTIVITAT 

 

9:00 – 09:30 

Eixida en bus des de l’institut fins a la 

Plaça Tetuán (València). 

 

 

9:30 – 10:00 

Plaça Tetuán i Convent de Sant 

Domènec (veg. annexos 8 i 9.). 

Explicació teòrica a càrrec 

del professor de literatura i 

història de l’art. 

 

10:00 – 10:30 

Casa natal pel c/ del pouet de Sant 

Vicent Ferrer (veg. annex 10.). 

Lectura d’un fragment del 

sermó per part dels 

alumnes i explicació 

d’anècdotes que giren al 

voltat de la mort de Vicent 

Ferrer. 

 

10: 30 – 10:45 

Placa representativa del Miracle del 

Salser, c/ del Mar 37. Anirem pel c/ de 

l’altar de Sant Vicent (veg. annex 11.). 

Explicació del miracle per 

part del professor.  

 

10:45 – 11:15 

Plaça de Sant Vicent Ferrer, pel c/ del 

Mar. Esmorzar a la plaça (veg. annex 

12.). 

Esmorzar. 

 

11:15 – 11:30 

Catedral pel c/ del Mar, Plaça de la 

Reina i c/ de la Barcella (veg. annex 

13.). 

Lectura de fragments de 

sermons de Quaresma per 

part dels alumnes. 

 

11:30 – 12:00 

Casa museu de les Roques pel c/ de 

l’almodí, Plaça de la Verge, Plaça 

Manises, c/ Serrans, c/ Roters (veg. 

anex 14.). 

Explicació conjunta per 

part dels professors.  

 

12:30 – 13:00 

Llotja de la Seda pel c/ Serrans, c/ 

Cavallers, Plaça del Tossal, c/ de la 

Explicació teòrica del 

professor d’història de 
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7. PARTICIPANTS EN LA RUTA 

Pensem que en aquesta ruta seria convenient contar amb la participació d’un professor 

d’història i història de l’art que ens ajudarà a complementar amb els seus coneixements tot 

allò que anirem veient.  

 

  

Bosseria i c/ Plaça del Mercat 
(veg. annex 15.). 

l’art, lectura d’un fragment 
de sermó i inici de la 

representació del Miracle 

del Mocadoret.  

 

13: 00 – 13:45 

Plaça del Miracle del Mocadoret per la 

Plaça del Dr. Collado, c/ de 

Numància, Plaça de la Mare de Déu de 

la Pau, c/ Tapineria (veg. annex 16.). 

Explicació del Miracle del 

Mocadoret i escenificació 

d’aquest amb l’ajuda del 

professor. 

13:45 – 15:30 Dinar a la plaça de la Verge. Dinar i temps lliure. 

15:30 – 16:15 Museu Pius V  Mirar els panells on està 

representat Vicent Ferrer. 

 

16:15 – 16:45 

Església de Sant Esteve pel c/ de 

l’Almodí (veg. annex 17.). 

Explicació dels Bultos de 

Vicent Ferrer. 

 

16:45 – 17:15 

Tornada al bus, i des de la Plaça 

Tetuán fins a l’institut. 
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III. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS 

A continuació, es mostra la graella d’activitats amb el tipus d’agrupació, els recursos 

emprats per a la seua realització i el temps estimat que li dedicarem a cadascuna. A més, 

davall de la mateixa, apareix la descripció detallada de les activitats. 

 

ACTIVITAT AGRUPACIÓ RECURSOS TEMPS 

AP1. Coneixes a 

Vicent Ferrer? 

Grup classe 

Individual 

Projector i recursos per 

escriure. 
1h 

AP2. Recerca! Xicotet grup Ordinadors. 1h 

AR3. Crea 

l’itinerari 

Grup classe 

Xicotet grup  
Ordinadors. 1h 

AR4. Treballem 

l’oralitat i persuasió 

Individual  

Grup classe 
Llibres i apunts. 30’ 

AR5. Fem un 

miracle! 
Grup classe Llibres, apunts i mocador. 30’ 

AR6. Sant Vicent 

Ferrer per un dia 
Grup classe 

Xicotet grup 
Llibres i apunts. 30’ 

AA7. Exposa la teua 

auca Xicotet grup 
Retoladors, recursos per 

escriure i cartolines.  
1 setmana 

 

8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

8.1. Activitats d’abans d’eixir 

AP1: el professor posarà a l’aula un documental de curta duració sobre la vida, obra i 

trajectòria de Vicent Ferrer. També un audiovisual sobre el miracle del xiquet de Morella. A 

continuació, el docent ampliarà l’explicació i preguntarà als alumnes sobre el que es suscita 

la figura del predicador valencià. 

https://www.youtube.com/watch?v=iLf459v1LZE 

https://www.youtube.com/watch?v=ij5r0l5XMBc  

 

AP2: ens desplaçarem a l’aula d’informàtica i es dividirà la classe en 10 grups de 3. 

Cada grup haurà de buscar informació diferent sobre Vicent Ferrer: 2 grups en relació a la  

https://www.youtube.com/watch?v=iLf459v1LZE
https://www.youtube.com/watch?v=ij5r0l5XMBc
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seua biografia, altres 3 sobre miracles, 3 més relacionada amb els sermons i 2 grups sobre 

monuments, esglésies i places en el seu honor. 

Se’ls manarà que complementen la informació que han trobat amb la que pot hi haver a 

la biblioteca del seu barri.  

 

AR3: tornem a l’aula d’informàtica on els alumnes amb l’ajuda del professor 

realitzaran al Google Maps la ruta literària de Vicent Ferrer incloent fotografies i  

explicacions. Cada grup s’encarregarà de localitzar un lloc, que prèviament haurà estat 

escollit pel docent, i li adjuntarà la fotografia i l’explicació. Finalment, entre tots es marcarà 

l’ordre de visita, també dirigit pel docent, als monuments al Google Maps. 

 

AR4: els alumnes llegiran per grups una tria de fragments de sermons i dels miracles 

més significatius i importants que han recercat en les anteriors sessions. El docent els donarà 

les instruccions necessàries perquè treballen l’oralitat i la persuasió. Entre ells i el professor 

seleccionaran els més adients per representar i recitar-los al carrer durant la ruta literària. 

8.2. Activitats durant l’eixida 

AR5: ens desplaçarem al centre de València a gaudir de la ruta literària. Ací, els 

alumnes representaran el Miracle del Mocadoret. L’estudiant més extravertit representarà el 

paper de Vicent Ferrer, i la resta junt al docent, que dirigirà durant tot el moment l’activitat, 

ajudaran  a donar-li forma al miracle. 

 

AR6: també durant la ruta literària, cada grup recitarà un fragment d’un sermó, que 

prèviament ha estat escollit a l’aula, en una localització diferent. Els alumnes hauran de 

seguir les tècniques de persuasió i oralitat que s’han treballat a classe. 

8.3. Activitats de després de l’eixida 

AA7: Cada grup realitzarà a classe una auca sobre la vida i obra de Vicent Ferrer 

després d’haver rebut una xicoteta classe teòrica al voltat de la confecció de les auques. 

Recordarem ací que una auca és un conjunt d'estampes acompanyades d'una llegenda que fa 

referència a diferents episodis d'una biografia, d'una història, etc. La llegenda a peu de 

vinyeta ha d'escriure's en vers, ja siga amb rodolins, tercets o quartets i el dibuix ha d'ajustar-

se a allò que diuen els versos.  
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Partint d'aquestes pautes, els estudiants prendran un aspecte que els haja agradat o els 

haja cridat l'atenció sobre la biografia de Vicent Ferrer o la representació d'algun miracle... i 

així exposar-ho després a l’aula amb la resta de companys. 

Per fer-la podran fer dibuixos o posar fotografies que hagen fet durant la ruta; no caldrà 

fer més de 8-12 vinyetes.. Si no la poden acabar, la finalitzaran a casa i l’entregaran a la 

setmana següent. I finalment, aquesta serà avaluada pel professor mitjançant una rúbrica. 

.  
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IV. CONCLUSIÓ: CONNEXIÓ DE LA PROPOSTA AMB LA INVESTIGACIÓ I LA 

INNOVACIÓ 

9. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

GENERALS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

ESPECÍFICS 

1. Realitzar lectures d’obres literàries 

pròximes als seus gustos, triades 

lliurement o a proposta del professor, en 

silenci, en veu alta o participant en 

dramatitzacions i improvisacions de 

textos adequats al nivell, aplicant, amb 

supervisió, tècniques expressives i 

teatres. 

1. Recerca informació significativa sobre la 

figura de Sant Vicent Ferrer utilitzant 

ferramentes digitals i tradicionals. 

2. Analitza els sermons i miracles de Sant 

Vicent Ferrer i identifica les característiques 

del context sociocultural i literari de l’època. 

3. Participen en la dramatització del Miracle 

del Mocadoret durant la ruta literària. 

2. Elaborar un portfolio, amb una 

selecció de documents i creacions 

realitzats a partir de lectures, literàries i 

no literàries, pròximes als interessos de 

l’alumnat, de forma reflexiva i crítica. 

4. Realitza lectures en veu alta dels 

fragments dels sermons i dels miracles de 

Sant Vicent Ferrer triades lliurement. 

5. Utilitza tècniques expressives, persuasives 

i teatrals en recitar els sermons de Sant 

Vicent Ferrer. 

3. Exposar, en suports diversos, orals i 

escrits, les conclusions crítiques i 

raonades sobre les connexions entre la 

literatura, les arts i la ciència, analitzant i 

comparant obres, personatges, temes i 

tòpics universals, des de l’edat mitjana al 

segle XVIII, en creacions de diferent 

naturalesa. 

6. Crea un text literari a partir dels 

coneixements adquirits en la lectura, 

explicacions i documental sobre el tema. 

7. Elabora amb el Google Maps la ruta 

literària de Sant Vicent Ferrer amb l’itinerari 

proposat pel professor. 

4. Analitzar un corpus de textos literaris, 

de l’edat mitjana al segle XVIII, 

seleccionats entorn d’un tema o tòpic 

comú, com a forma d’aproximació a la 

literatura, identificant els trets essencials 

del context sociocultural i literari de 

l’època i les característiques del gènere, i 

realitzant un comentari de forma i 

contingut per a expressar raonadament 

les conclusions extretes, per mitjà de la 

formulació d’opinions generals. 

8. Recerca els sermons i els miracles més 

característics de Sant Vicent Ferrer utilitzant 

adequadament ferramentes digitals i 

tradicionals. 

9. Extrau conclusions raonades sobre la 

importància de l’obra de Sant Vicent Ferrer i 

estableix connexions entre la religió i la 

literatura. 

10. Elabora una auca on s’identifiquen els 

trets més rellevants de la trajectòria de Sant 

Vicent Ferrer a partir de la lectura dels seus 

sermons, miracles i de la biografia. 
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10. RÚBRICA HOLÍSTICA 

VALORACIÓ 

 

CRITERIS 

EN PROCÉS 

D’ADQUISICIÓ 

(0-4) 

ADQUIRIT 

(5-7) 

AVANÇAT 

(8-10) 

1. Recerca informació 

significativa sobre la figura de 

Sant Vicent Ferrer utilitzant 

ferramentes digitals i 

tradicionals. 

No és capaç de trobar 

informació sobre la vida de 

Sant Vicent Ferrer. 

Troba informació sobre la 

figura de Sant Vicent Ferrer, 

però no sap utilitzar les eines 

digitals de manera adequada. 

Recerca informació significativa 

sobre Sant Vicent Ferrrer i sap 

utilitzar ferramentes digitals i 

tradicionals. Identifica la informació 
important i descarta la que no és 

veraç.  

2. Analitza els sermons i 

miracles de Sant Vicent 

Ferrer i identifica les 

característiques del context 

sociocultural i literari de 

l’època. 

No és capaç d’analitzar els 

sermons i miracles de Sant 
Vicent Ferrer ni identifica 

les característiques del 

context sociocultural i 

literari de l’època. 

Presenta certes dificultats en 

analitzar els sermons i 
miracles de Sant Vicent 

Ferrer i identificar les 

característiques del context 

sociocultural i literari de 
l’època. 

Analitza a la perfecció els sermons i 

miracles de Sant Vicent Ferrer i 
identifica les característiques del 

context sociocultural i literari de 

l’època. 

3. Participen en la 

dramatització del Miracle del 

Mocadoret durant la ruta 

literària. 

No participa en la 

dramatització del Miracle 

del Mocadoret durant la ruta 
literària. 

Participa sense massa ganes 

en la dramatització del 

Miracle del Mocadoret durant 
la ruta literària. 

Participa amb una actitud positiva i 

proactiva en la dramatització del 

Miracle del Mocadoret durant la 
ruta literària. 

4. Realitza lectures en veu 

alta dels sermons i els 

miracles de Sant Vicent 

Ferrer triades lliurement. 

No realitza lectures en veu 
alta dels sermons i els 

miracles de Sant Vicent 

Ferrer. 

Realitza lectures en veu alta 
dels sermons i els miracles de 

Sant Vicent Ferrer amb 

dificultat. 

Realitza lectures en veu alta dels 
sermons i els miracles de Sant 

Vicent Ferrer. 

5. Utilitza tècniques 

expressives, persuasives i 

teatrals en recitar els sermons 

de Sant Vicent Ferrer. 

No es capaç d’utilitzar 

tècniques expressives, 

persuasives i teatrals en 

recitar els sermons de Sant 
Vicent Ferrer. 

Intenta utilitzar tècniques 

expressives, persuasives i 

teatrals en recitar els sermons 

de Sant Vicent Ferrer. 

Utilitza de forma correcta tècniques 

expressives, persuasives i teatrals en 

recitar els sermons de Sant Vicent 

Ferrer. 

6. Crea un text literari a partir 

dels coneixements adquirits 

en la lectura, explicacions i 

documental sobre el tema. 

No és capaç de crear un text 

literari a partir dels 

coneixements adquirits en la 
lectura, explicacions i 

documental sobre el tema. 

Crea un text literari amb 

dificultats a partir dels 

coneixements adquirits en la 
lectura, explicacions i 

documental sobre el tema. 

Sap crear un text literari a partir dels 

coneixements adquirits en la lectura, 

explicacions i documental sobre el 
tema. 

7. Elabora amb el Google 

Maps la ruta literària de Sant 

Vicent Ferrer amb l’itinerari 

proposat pel professor. 

No elabora amb el Google 

Maps la ruta literària de 
Sant Vicent Ferrer amb 

l’itinerari proposat pel 

professor. 

Necessita de l’ajuda del 

professor per aconseguir 
acabar la ruta literària de Sant 

Vicent Ferrer amb el Google 

Maps. 

Empra amb facilitat l’eina del 

Google Maps per fer la ruta literària 
de Sant Vicent Ferrer amb l’itinerari 

proposat pel professor. 

8. Recerca el sermons i els 

miracles més característics de 

Sant Vicent Ferrer utilitzant 

adequadament ferramentes 

digitals i tradicionals. 

No és capaç de trobar 

informació sobre els 
sermons i els miracles més 

característics de Sant Vicent 

Ferrer 

Troba informació sobre els 

sermons i els miracles més 
característics de Sant Vicent 

Ferrer, però no sap utilitzar 

les eines digitals de manera 

adequada. 

Recerca informació significativa 

sobre els sermons i miracles de Sant 
Vicent Ferrer i sap utilitzar 

ferramentes digitals i tradicionals. 

Identifica la informació important i 

descarta la que no és veraç. 

9. Extrau conclusions 

raonades sobre la importància 

de l’obra de Sant Vicent 

Ferrer i estableix connexions 

entre la religió i la literatura. 

No es capaç d’extraure 

conclusions raonades sobre 

la importància de l’obra de 

Sant Vicent Ferrer i 
estableix connexions entre 

la religió i la literatura. 

Extrau conclusions raonades 

sobre la importància de l’obra 

de Sant Vicent Ferrer, però 

no aconsegueix establir 
connexions entre la religió i 

la literatura. 

Extrau de manera adequada 

conclusions raonades sobre la 

importància de l’obra de Sant 

Vicent Ferrer i estableix connexions 
entre la religió i la literatura. 

10. Elabora una auca on 

s’identifiquen els trets més 

rellevants de la trajectòria de 

Sant Vicent Ferrer a partir de 

la lectura dels seus sermons, 

miracles i de la biografia. 

No aconsegueix finalitzar 

l’auca. 

Realitza una auca, però 

s’obliden d’aportar alguns 
dels trets més rellevants de la 

trajectòria de Sant Vicent 

Ferrer a partir de la lectura 

dels seus sermons, miracles i 
de la biografia. 

Elabora una auca on s’identifiquen 

clarament els trets més rellevants de 
la trajectòria de Sant Vicent Ferrer a 

partir de la lectura dels seus 

sermons, miracles i de la biografia. 
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V. ANNEXOS 

 

ANNEX 1. Sermons de Sant Vicent Ferrer 
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ANNEX 2. Sermons de Sant Vicent Ferrer 
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ANNEX 3. Sermons de Sant Vicent Ferrer 
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ANNEX 4. Sermons de Sant Vicent Ferrer 
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ANNEX 5. Sermons de Sant Vicent Ferrer 



23 
 

 

 

ANNEX 6. Sermons de Sant Vicent Ferrer 
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ANNEX 7. Sermons de Quaresma 
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ANNEX 8. Convent de Sant Domènec. Abans de Predicadors, és un convent d’estil gòtic i 

barroc que fou fundat per Jaume I. Des del 1835 alberga la Capitania General de València i es 

pot visitar en grup amb cita prèvia. L’ entrada és gratuïta i l’horari de visites és de 8 a 14h. 

 

 

ANNEX 9. A la plaça Tetuán trobem aquesta estàtua que originàriament representava a Sant 

Vicent Màrtir. L’estàtua passà de la porta de Sant Vicent, on protegia la ciutat de desastres, 

als magatzems municipals i després a l’Escola de Belles Arts del Carme fins que el 1960, 

després de ser restaurada, s’inaugurà en l’emplaçament actual. 
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ANNEX 10. Casa natal. Vicent Ferrer nasqué en aquesta casa el 1350. Ja des de ben menut 

donà mostres d’una gran devoció i agradava de jugar a fer processons amb els seua amics. El 

seu naixement estigué envoltat de fets “estranys”. El seu pare somià que un predicador li deia 

que tindria un fill que seria un home de grans virtuts i que jugaria un paper important als fets 

del món. I la seua mare, durant la gestació sentia lladrucs de gos dins d’ella, senyal que 

interpretà en clau religiosa el Bisbe de València. 
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ANNEX 11. Miracle del salser. “Cuando en 1359 el tendero Miguel Garrigues habitaba esta 

casa, su hijo Toni de cinco años estaba enfermo de unas úlcerasen el cuello.  San Vicente 

Ferrer, chiquillo de nueve años le toca las llagas y chupándolas se las cura totalmente”. 

 

 

ANNEX 12. Plaça de Sant Vicent Ferrer. 
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ANNEX 13. Catedral. Púlpit des d’on Vicent Ferrer predicava. 

 

 

ANNEX 14. Casa museu de les roques. Roca de Sant Vicent Ferrer dedicada originàriament a 

Sant Vicent Màrtir fou construïda el 1512 i canvià a Sant Vicent Ferrer el 1665. La figura de 

Samsó i el lleó simbolitza la fortalesa del poder del sant valencià i la seua lluita per fer arribar 

al món la seua predicació. 
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ANNEX 15. La Llotja de la Seda. Fou en aquestes escales on començà el conegut 

com a Miracle del Mocadoret. 
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ANNEX 16. Plaça Miracle del Mocadoret. La tradició ens diu que durant una predicació de  

Vicent Ferrer en la Llotja de la Seda va fer veure als presents que al seu al voltant hi havia 

persones que sofrien i morien de pobresa i que era necessària la caritat. Així, va treure el seu 

mocador i el va llançar a l'aire dient que seguiren el seu vol, ja que on es detinguera trobarien 

persones necessitades. D'aquesta manera, el mocador va sobrevolar pels carrers fins entrar per 

una finestra d'una casa on ara està la Plaça del Miracle del Mocadoret. Allí es trobava una 

família molt pobra a punt de morir que va ser ajudada pels qui van veure el miracle. 



31 
 

 

ANNEX 17. Església de Sant Esteve. La pila baptismal. Ací fou batejat Vicent Ferrer. Li 

posaren Vicent perquè el batejaren durant les celebracions de les festivitats de Sant Vicent 

Màrtir, patró de la ciutat. A l’esdeveniment acudiren nobles i jurats, atenent la fama del seu 

pare i als fets meravellosos que envoltaren la seua figura ja abans de nàixer. Del bateig 

s’encarregà el Consell de la Ciutat. 
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