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1. Contextualització de la proposta 

1.1. Introducció 

La passejadora de gossos, de Francesc Bodí, és una història de diferents persones que 

viuen a la ciutat de València, aquests són supervivents que lluiten cada dia per no perdre 

les ganes de viure. Aquest és un relat sobre com refer-se de les caigudes i mirar cap 

endavant. Manela, la protagonista de la novel·la, és una estudiant de Filosofia que 

passeja gossos per guanyar diners. A través d’aquesta jove amb un esperit emprenedor 

el lector serà captivat des de la primera pàgina. A partir d’aquest argument decidírem 

escollir aquesta novel·la per dur a terme la ruta literària. En concret, la realitzaríem per 

als joves de segon de batxillerat perquè aquests mostren molta curiositat per saber com 

serà el món universitari. Aleshores, podríem dir que està pensada per a alumnes de la 

ciutat de València, en concret, de l’IES Districte Marítim. Es faria durant el segon 

trimestre de 2n de batxillerat, al voltant del mes d’abril, un divendres, com a excursió de 

final de trimestre amb motiu de les festes de pasqua. La idea principal és que els 

alumnes estiguen preparats per a la vida universitària i que coneguen els llocs més 

emblemàtics. La data triada té a veure amb el fet que, com que és per a segon de 

batxillerat, no es podrà fer a final de curs, atés que els jóvens estaran estudiant per al 

selectiu. A més, la primera setmana d’abril presenta un clima idoni per a caminar per 

València i pels voltants: ni massa calor ni massa fred. No solament això, sinó que, com 

que la ruta serà llarga, és necessari que el dia siga llarg per tal de gaudir-ne plenament. 

Per tant, la durada prevista seria de 8 hores aproximadament (des de les 9 del matí fins a 

les 6 de la vesprada). 

1.2. Caracterització del centre elegit 

El dit centre va estar situat al port de València des que va ser construït fins a l’any 2005, 

en què van entrar en funcionament les instal·lacions actuals, noves, i que es troben a 

l’avinguda de les Balears, número 62. Actualment, el centre pot acollir fins a vint-i-

quatre unitats d’educació secundària obligatòria i fins a huit unitats de batxillerat. 

Igualment, s’hi ofereixen dos cicles formatius referents a l’educació física. Tot i això, 

cal assenyalar que el número d’aquestes unitats canvia d’acord amb la demanda de 

matriculació i segons les directrius que es donen per part de la Conselleria d’Educació,  

Pel que fa als recursos humans, l’institut disposa de noranta professors, quatre 

especialistes per als cicle formatius, dos educadors i un fisioterapeuta.  
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Tot i que el centre estiga situat en una zona de prospecció futura, proper a la Ciutat de 

les Arts i de les Ciències i als jardins del Túria (el riu), cal assenyalar que la realitat dels 

alumnes que hi cursen els estudis no és la d’aquesta zona, atés que els col·legis adscrits 

al centre són de zones més humils de la ciutat. Així, els alumnes de l’ESO provenen, 

majoritàriament, del CEIP Angelina Carnicer, situat al barri d’Albors; del CEIP Miquel 

Adlert i Noguerol, al barri d’Aiora, i del CEIP Pare Tomàs de Montañana, que es troba 

al barri de Penya-roja. Alguns dels estudiants són de provinença forana, majoritàriament 

sud-americans, i, de fet, és habitual que alguns alumnes s’incorporen al centre durant 

l’ESO des de fora del País Valencià. D’altra banda, els estudiants d’ètnia són més aviat 

escassos.  

Tots tres barris, pertanyents al districte de Camins al Grau, presenten famílies que, 

majoritàriament, tenen un nivell sociocultural, en general, de caire mitjà o de caire 

mitjà-baix. Si bé la majoria de les dites famílies no presenten mancances greus, sí que és 

habitual que algun membre (o, fins i tot, més d’un) es trobe en una situació d’atur.  

Cal assenyalar, d’altra banda, que en aquests barris hi ha diverses biblioteques, les quals 

podrien tenir una relació fluïda amb el nostre institut, i en les quals els alumnes poden 

accedir als llibres fàcilment i gratuïta. Les biblioteques que estan dins l’àrea 

d’influència del nostre centre són la biblioteca Vicent Casp i Verger, i la Tomàs Vicent 

Tosca.    

Pel que fa al Batxillerat, la majoria dels alumnes provenen de l’ESO del mateix institut, 

tot i que també n’hi ha dels col·legis concertats Ave Maria de Penya-roja, L’Anunciació 

i Trafalgar.  

Pel que fa a les activitats culturals, el centre és la seu d’assajos del Grupo Komos, un 

grup de teatre juvenil que es dedica a la representació d’obres clàssiques de teatre 

grecollatí, i en el qual participen un gran número d’alumnes, per la qual cosa s’observa 

que sí que hi ha un percentatge d’alumnes vinculat a les arts clàssiques i amb una 

sensibilitat especial cap al teatre. Cal assenyalar, però, que les dites representacions es 

fan íntegrament en castellà, per la qual cosa no és una activitat apta per a la millora de 

l’expressió oral en valencià.  

En general, i pel que fa als alumnes de batxillerat, tenen un comportament més o menys 

correcte. Tot i que la majoria dels alumnes tenen el valencià com a segona llengua –atés 
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que ha estat apresa a l’escola–, no presenten una gran dificultat per parlar-lo ni per a 

escriure’l; de fet, els de línia en valencià, atés que han cursat tots els estudis –de 

Primària i de Secundària– en un PIL i en un PEV, i saben parlar-hi amb fluïdesa, tot i 

que amb una fonètica una mica empobrida. La mitjana d’alumnes dels grups de segon 

de Batxillerat oscil·la entre els vint-i-dos o els vint-i-cinc alumnes.  

La nostra seqüència pot anar destinada a qualsevol de les quatre classes de segon de 

batxillerat, les de línia en valencià o les de línia en castellà.  

 

Localització de l’IES Districte Marítim. 

1.3. Objectius generals  

 

1. Motivar als alumnes a la lectura 

2. Incentivar l’esperit de cooperació per al treball en grup 

3. Coneixer autors i obres contemporanis a partir de les relacions que tenen 

amb el territori  

4. Millorar la capacitat d’expressió oral 

5. Fer un bon ús de les TIC amb l’objectiu acadèmic 

6. Respectar i escoltar als companys durant la realització d’activitats 
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1.4. Competències i continguts  

La ruta literària haurà de fomentar les competències següents, que seran associades a 

cadascun dels continguts tractats: 

CCLI: Competència comunicació lingüística 

CD: Competència digital 

CAA: Competència aprendre a aprendre 

CSC: Competències socials i cíviques 

SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

CEC: Consciència i expressions culturals 

Els continguts a tractar són els següents: 

1. Millor coneixement de València i utilització del transport públic de manera 

autònoma. [CAA; CSC] 

2. Lectura de La passejadora de gossos, de Francesc Bodí per tal de fomentar la 

lectura a partir d’un personatge amb el qual se senten identificats. [CCLI; CEC] 

3. Foment del respecte cap a la ciutat de València i l’entorn natural pel que fa a 

l’Albufera. [CSC; CEC] 

4. Observació de la situació del valencià en els cartells informatius i indicatius 

oficials. [CCLI; CSC; CEC] 

5. Realització de les activitats proposades pel professor amb la finalitat d’obtenir 

un bon resultat en la producció final. [CCLI; CD; CAA; SIEE] 

6. Ús del Twitter com a activitat transversal durant el desenvolupament de la ruta 

literària. [CD; CCLI] 

 

2. Aspectes concrets: llocs literaris i participants 

2.1. Llocs literaris  

1. L’Albufera de València. 

2. Jardins del Real (Vivers) 

3. Zona universitària: facultats de l’avinguda de Blasco Ibáñez.  

4. Plaça de Benimaclet.  
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2.2. Recorregut ruta 

 

 

Visió general ruta literària. 

 

 

Visió fase 1. 
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Visió de les fases 2 i 3. 

L’eixida començarà a la parada de l’autobús de la línia 25 que hi ha a la Ciutat de la 

Justícia, a les 8:45, per tal d’agafar el bus, més o menys a les 9:00. La dita parada es 

troba a les portes dels jutjats, a l’avinguda del Professor López Piñero. Des d’allí, en un 

bus amb destinació al Perellonet o al Palmar, arribarem a l’embarcador de l’Albufera 

més o menys mitja hora més tard.  

A l’embarcador pujarem a una barca, on farem les activitats programades a la natura, i 

sobre la qual estarem més o menys una hora. Suposadament, la cita estarà concertada 

amb el barquer.  

 

                                                                     L’Albufera de València. 

Una vegada hàgem acabat les activitats en la natura, deixarem una estona per a 

esmorzar, més o menys de vint minuts, i agafarem l’autobús de tornada a València a 

l’estació de l’embarcador, aproximadament a les 11.20h. Baixarem en Cerdà de Tallada-

Colom, quaranta minuts després, per fer transbordament. Eixirem a la plaça d’Alfons el 
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Magnànim, direcció dreta, fins arribar a l’estació Palau de la Justícia-Glorieta, on 

pujarem a un dels autocars de la línia 70, en què passarem la Porta de la Mar, 

travessarem el pont de l’Exposició, i prendrem el passeig de l’Albereda a mà esquerra, 

fins arribar a la parada de General Elío-Blasco Ibáñez, just enfront dels Jardins del Real. 

Llavors serien al voltant de les 12.15h. La durada de les activitats a Vivers seria d’una 

hora i quart, fins a les 13.30h. 

 

                                                                                     Jardins del Real. 

Tot seguit, començarem el recorregut pel Campus de Blasco Ibáñez, a peu. En primer 

lloc, anirem al jardí de la Facultat de Filosofia, on dinarem i realitzarem la primera 

activitat de la zona universitària.  

 

Jardí de la facultat de filosofia. 

Després, cap a les 15.30h, eixirem de nou al bulevard, direcció dreta, deixant a mà dreta 

la Facultat de Filologia, fins arribar al carrer del Doctor Rodríguez Fornos, el qual 

travessarem i arribarem a l’altra banda del bulevard, que el prendrem direcció esquerra, 

fins arribar al carrer del Doctor Gomes Ferrer. Continuarem direcció dreta per aquest 

carrer, travessarem l’avinguda de Primat Reig, continuarem recte pel carrer de Ramon 
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Asensio, travessarem el carrer del Doctor Vicent Zaragozà i continuarem recte pel 

carrer dels Germans Villalonga fins arribar al carrer d’Enric Navarro, que el prendrem a 

mà esquerra, fins arribar al carrer del Sant Esperit. Llavors, prendrem aquest carrer a mà 

dreta fins arribar al carrer de la Murta, on girarem a l’esquerra i eixirem a la plaça de 

Benimaclet, on durem a terme la segona activitat de la zona universitària, sent les 

16.10h. Finalitzarem la ruta en acabar la darrera activitat, aproximadament a les 17.10h. 

Com que ja haurem dit als alumnes que la ruta acabarà a la plaça de Benimaclet, podran 

tornar sols a casa amb el mitjà de transport que creguen oportú, cosa que no suposarà un 

problema perquè ja cursen segon de batxillerat. Si tenen algun dubte, però, nosaltres els 

orientarem.  

 

                                                            Plaça de Benimaclet. 

2.3. Participants  

Durant la realització de la ruta vindrà el professor de valencià: llengua i literatura. En 

cas que poguera participar-hi l’autor, ens agradaria que vinguera i que anara explicant 

als alumnes cada lloc i el motiu d’haver-lo elegit. Igualment, volem comptar amb la 

presència del professor d’història per tal que ens explique alguns fets interessants sobre 

els llocs: de quin any són, qui els va crear, per què, etc. També vindran, òbviament, els 

alumnes. 

3. Seqüència prevista d’activitats 

3.1. Abans d’eixir 

Activitat 1. Què en sabem? A partir de l’edició de Bromera, anàlisi dels paratextos del 

llibre (títol, imatge de la portada, número de pàgines, tipus de lletra, si té o no capítols, 
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si té pròleg i epíleg) i paratextos externs (si saben d’alguna entrevista de l’autor, per 

exemple). Aquesta seria una activitat de creació d’expectativa.  

Activitat 2. Com sobreviure a la vida universitària. Perquè la lectura els captive, 

introducció a un debat sobre com dur els estudis universitaris. Haurien d’imaginar que 

han de mudar-se a un pis d’estudiants i no tenen diners (com treballarien, de què, com 

s’ho compaginarien amb els estudis, en quin barri viurien...). Tot seguit presentaríem 

Manela, la protagonista de la novel·la. 

Activitat 3. Anem per feina. Lectura de La passejadora de gossos. Anotarien els espais 

que apareixen al llibre i a partir dels llocs recollits, el professor els comunicaria quina 

seria la ruta que es duria a terme.  

Activitat 4. Situa’t. Cerca d’informació sobre els llocs que han trobat al llibre (el 

professor pot orientar els alumnes sobre la rellevància dels llocs) i planificació de com 

anar d’un lloc a un altre (el professor ja haurà dit quins llocs visitaran i en quin ordre). 

Formació de grups per organitzar els llocs que exposaran durant la ruta 

(aproximadament 3-4 grups), que es dividiria en tres fases (fase centre ciutat, fase 

universitària i fase natura). 

3.2. Activitats durant 

Activitat 5. Piulem. Activitat transversal en totes les activitats de durant. Faríem un 

seguiment de la ruta a Twitter: els alumnes pujarien fotos i comentaris fent referència 

als espais que apareixen al llibre o a fragments de l’obra. Les piulades ens servirien per 

avaluar. 

 

                           Simulació piulades. 
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Activitat 6. Reporters en acció. Durant la visita, els estudiants hauran d’enregistrar 

imatges en moviment dels llocs: les avingudes, els cotxes, els busos, la gent... que 

utilitzaran després per tal de fer un booktrailer.  

Activitat 7. Som guies turístics. Abans de dur a terme aquesta activitat dividiríem la 

classe en tres grups, cadascun dels quals elegiria una de les fases en què explicaria a la 

resta de la classe les particularitats del lloc que estan veient: 

a) Fase 1: Natura (Albufera de València). En aquesta primera fase, la idea principal és 

que els alumnes pogueren fer un passeig tranquil en barca per l’Albufera de València 

contemplant les tonalitats rogenques i daurades de la posta de sol sobre les aigües. 

L’Albufera de València és el llac més gran de l’estat espanyol i una de les zones 

humides més importants de la península Ibèrica. Un paratge d'un gran interès ecològic 

on hibernen espècies úniques d'aus aquàtiques. Les seues riques aigües han servit 

tradicionalment d'aliment a pescadors i cultivadors d'arròs i han donat origen a una 

gastronomia molt suculenta.  

La finalitat d’aquest passeig és que els alumnes aprofitarien el llibre de Joan Fuster 

titulat L’Albufera de València i, en concret, el capítol “Passeig en barca” per fer la 

següent activitat: els alumnes que formen part d’aquest grup haurien d’escollir per 

parelles un dels fragments del capítol del llibre de Fuster i haurien de recitar-lo quan 

trobaren el moment idoni (en el cas d’haver qualsevol músic a classe també cabria la 

possibilitat de musicar el fragment), per exemple el fragment podria ser: 

Passeig en barca 

«Un peix fa un salt enjogassat. Un altre ocell abandona el jóc frèvol que havia trobat en 

una barca quasi visible. Davant nostre, hi ha la ratlla verda de la Devesa. Algunes 

barques, ací i allà, arrodoneixen la composició, amb les seues veles esteses. De sobte, 

ens assalta una enorme indulgència envers a la prosa de Blasco Ibáñez, envers la 

fotografia de concurs, envers les teles pompiers... No caldrà incloure-hi la poesia de 

til·lilació sentimental i paisatgística, perquè, contra tota previsió, els poetes locals no 

s’han interessat massa per l’Albufera.» 
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b) Fase 2: La classe d’història (jardins del Real). Quan arribarem als jardins del Real –

popularment coneguts com a jardins de Vivers, o, simplement, Vivers–, seran els 

mateixos alumnes els qui explicaran alguns elements d’aquest indret de la ciutat als 

companys. La idea, amb aquesta activitat, és que els estudiants milloren l’expressió oral 

en valencià i que actuen, podríem dir-ne, com a guies turístics.  

Així, els alumnes es dividiran per grups o per parelles, d’acord amb el número de 

participants de la ruta, i seran ells mateixos els encarregats de contar algunes dades 

sobre els elements del parc. El professor haurà d’explicitar, prèviament, quins elements 

hauran d’explicar a la resta de la classe, per tal que en busquen la informació adequada, 

i indicar, igualment, la durada de cada exposició, que, en qualsevol cas, no podrà ser 

massa prolongada, atés que el temps és escàs i la ruta és llarga. 

Tot i que, com ja hem explicat, poden variar d’acord amb els participants de l’aula, els 

elements a explicar podrien ser els següents: 

- Els jardins del Real; quin n’és l’origen, i algunes nocions històriques breus: si ha 

estat reformat, quins danys ha patit, etc. (Com que aquesta part és més llarga, 

l’explicació d’aquest punt pot estar repartit entre més d’un grup.) 

- Estàtues de Venus, Diana, Apol·lo i Cronos: quins déus són i de què. Noms que 

reben en unes altres tradicions. (De nou, també pot ser una explicació 

compartida entre diversos grups.) 

- El bust de la Dama d’Elx: què és la Dama d’Elx, i fer menció, ni que siga 

breument, al misteri homònim.  

- El parterre Despertar, de Juli Benlloch: qui era aquest escultor, i què se’n sap.  

- Estàtua de Constantí Llombart: qui fou, i algunes nocions de la seua obra.  

- Estàtua de Vicent-Wenceslau Querol: qui fou, i que reciten algun dels seus 

poemes. Igualment, els altres companys poden participar i indicar si coneixen 

algun carrer de València que hi reta homenatge, i on està (ens referim al carrer 

del Poeta Querol).  

- Estàtua de Roc Chabàs: qui fou i quina edició va fer sobre quin autor medieval 

valencià (l’Spill, de Jaume Roig).  
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c) Fase 3: Zona universitària (Campus Blasco Ibáñez + Benimaclet). 

Primera activitat. Abans de començar la visita a la facultat i el recorregut pel campus, 

seurem al jardí de la Facultat de Filosofia, on llegirem en veu alta el fragment de la 

pàgina 216 del llibre: 

«Sóc al jardí de la facultat. Després d’unes setmanes de mal oratge, hui ha eixit un dia 

esplèndid i no m’he pogut resistir. Asseguda a la gespa, repasse apunts per mitigar els 

remordiments d’haver-me saltat la classe. De sobte, m’arriba un llampurneig, com una 

oscil·lació aquàtica. Les vores de la gespa estan repuntades de pedres de riu grans i 

rodones, com una filera de tortugues que pasturegen. Les repasse amb la vista, i de nou 

note aquell esguit de llum que batega al meu costat mateix, a un metre escàs d’on jo sóc. 

M’hi fixe, i ací està: un regal de la natura. Un cabet de sargantana s’aboca tímid entre la 

pedra i la gespa. El morro allargat, el sulls com dos granets de móra que no em deixen 

de petja, els foradets de les orelles que semblen escoltar els meus pensaments. Em 

quede mirant-la, quieta, durant molta estona. Gira el cap amb un moviment ràpid per 

assegurar-se que no hi ha perill, i després, a poc a poc, comença a eixir del seu 

amagatall, primer una maneta, després una altra, després el cos, i finalment la cua. 

Lluenteja al sol com una agulla de pit. Les diminutes tessel·les de la pell formen un 

mosaic de verds i ocres que s’estira pels flancs en línies llargues i esveltes fins a 

confluir en el gris metàl·lic de la cua. Als costats li tremola una palpitació». 

A continuació dividirem els alumnes en tres grups per analitzar-ne les propietats 

textuals. Un grup en farà la coherència; un altre, l’adequació; un tercer, la cohesió. 

L’ambient càlid i assolellat del jardí convertirà l’anàlisi textual en una activitat distesa i 

agradable. Repartirem tres fitxes, una per a cada propietat, que serviran com a guia del 

comentari de text: 

FITXA GRUP 1 

Característiques lligades a la coherència 

1) Tema o idea global del text 

2) Estructura del text (comenta quants paràgrafs hi ha, si la divisió entre paràgrafs 

és la prototípica  i fes un resum del text) 

FITXA GRUP 2 
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Característiques lligades a l’adequació 

1) Tipus de text atenent a la intenció comunicativa 

2) La dixi personal, espacial i temporal 

3) Marques de modalització (identifica si hi ha modalitats oracionals no assertives, 

lèxic valoratiu, interjeccions, unitats fraseològiques o figures retòriques) 

FITXA GRUP 3  

Característiques lligades a la cohesió 

1) Mecanismes de referència 

a. Cohesió gramatical (anàfores, catàfores, el·lipsis) 

b. Cohesió lèxica (repetició, reiteració, associació) 

2) Connexió (connectors oracionals i textuals) 

Segona activitat. En la plaça de Benimaclet, seurem junts en rogle i llegirem en veu 

alta, per torns, el fragment de les pàgines 228-229 del llibre, que descriu l’encant que 

conserva l’antic poble de Benimaclet, tot i haver-se convertit en un barri de València: 

Benimaclet és un poble que es nega a ser fagocitat per la capital. Ja fa temps que s’ha 

convertit en un barri de València, però a la seua manera continua sent poble. Carrers de 

poble i cases de poble que suporten els embats de les noves construccions, botigues de 

poble, església de poble i mercadet ambulant de poble. Els habitants, en canvi, som una 

barreja que li atorga un cert aire cosmopolita: gent nascuda al barri, emigrants de 

procedència diversa, treballadors, professionals lliberals, alguns hippies reinserits, 

professors i, sobretot, molts estudiants. I l’horta. Hi ha carrers que en un costat tenen 

cases i, a l’altre, bancals. 

Tot seguit, per grups, elaboraran un text semblant al que acaben de llegir on expliquen 

què els inspira aquell racó tan pintoresc. 

3.3. Després, en tornar 

Activitat 8. Entrevista a l’autor. Serà una trobada amb l’autor, Francesc Bodí, en què 

els alumnes hauran de dialogar amb ell per tal de saber com es fa una novel·la, quin n’és 

el procés, etc. La idea és que, prèviament, a classe, es treballe en una pregunta per cada 

alumne. El professor les haurà de revisar, i hauran de comprovar que no es repetisquen, 
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etc. Açò serà simplement el punt de partida; després, si la tertúlia esdevé més fluïda, no 

cal que se seguisca l’estructura pregunta-resposta. Si volen, els alumnes poden portar els 

llibres i demanar a l’autor que els els signe.  

Activitat 9. Del paper a la pantalla. Cada grup d’alumnes analitzaria una història de 

les quals s’entrecreuen a la novel·la. Una vegada analitzades, en farien un booktrailer. 

Per tal de fer-lo, utilitzaran imatges d’ells mateixos i imatges de la ciutat que hauran 

enregistrat durant la visita a la ciutat. L’objectiu d’aquesta activitat és que traguen allò 

essencial de cada trama dels diferents personatges.  

3.4. Recursos 

Activitat Recursos utilitzats 

Act.1 Què en sabem 

Act.2  Com sobreviure a 

la vida universitària 

Act.3 Anem per feina 

Act.4 Situa’t 

Llibre La passejadora de gossos, d’Edicions Bromera. 

Ús de la classe d’Informàtica per tal d’utilitzar l’aplicació 

del Google Maps, My Maps, i poder fer l’itinerari.  

Igualment, hauran d’utilitzar les pàgines de planificació 

de rutes del transport públic de la ciutat, preferentment de 

l’EMT València o del Google Maps.  

Act.5 Piulem L’aplicació Twitter. 

Act.6  Reporters en acció 

 

Mòbil amb connexió a Internet. Si no en tenen, farem una 

cartolina amb forma de piulada, amb els caràcter 

prefixats, perquè posen allò que consideren. 

Act.7 Som guies turístics 

 

Fase 1: L’Albufera de València, de Joan Fuster (ed. 

Bromera), capítol “Passeig en barca” (p. 63). 

Fase 2: Informació que els alumnes hauran cercat 

prèviament sobre els llocs a visitar (jardins del Real). 

Fase 3: fitxes per a l’activitat de comentari de text + fitxes 

per a l’activitat de creació d’un text. 

 

Act.8 Entrevista a l’autor L’autor + preguntes elaborades pels alumnes 

Act.9 Del paper a la 

pantalla 

Recursos TIC 

 



Ruta literària: La València de Francesc Bodí  16 

4. Limitacions 

En el llibre s’esmenten molts més llocs que no visitarem en la nostra literària: Russafa, 

el Carme, els ponts de la Trinitat i de l’Àngel Custodi, la Ciutat de les Arts i de les 

Ciències i la Malva-rosa. Tot i que sí que són indrets interessants per als nostres 

alumnes, n’hem fet una selecció, perquè són impossibles de visitar en un sol dia. No 

només això, sinó que el desplaçament cap a tots aquests llocs encariria la ruta, i és 

possible que per a alguns alumnes o per a algunes famílies siguen massa diners com per 

gastar-los només en un dia. La ruta prevista, dividida en tres fases, era la següent: 

Fase 1, zona centre: establiment de Russafa (podríem veure el mercat o l’església de 

Sant Valero), pont de l’Àngel Custodi, l’Albereda, pont de la Trinitat, possible cafeteria, 

possible restaurant (veuríem el Carme), carrer d’Alboraia (tramvia que el travessa), 

Vivers, cines Albatros. Fase 2, zona universitària: possible terrassa d’un bar, cafeteria 

de la facultat, biblioteca, jardí de la facultat, Benimaclet (plaça de Benimaclet). Fase 3, 

Ciutat de les Arts i les Ciències, Malva-rosa, l’Albufera i el Saler. 

Com a solució, hem decidit suprimir-ne alguns llocs, bé perquè potser ja són coneguts 

pels nostres estudiants (el Carme, Russafa, la Malva-rosa o la Ciutat de les Arts i les 

Ciències) o bé perquè queden molt deslocalitzats i no presenten un interés especialment 

cridaner (el carrer d’Alboraia, el pont de l’Àngel Custodi, etc.). Hem deixat aquells 

llocs que possiblement visitaran més assíduament quan seran estudiants: el barri de 

Benimaclet, la zona de les facultats de Blasco Ibáñez i els jardins del Real. Igualment, 

hem decidit mantenir l’Albufera perquè serveix per introduir el llibre de Joan Fuster, 

L’Albufera de València, i, així, seguir relacionant autors contemporanis amb indrets 

significatius de la nostra geografia més immediata.  

5. Avaluació 

Per avaluar aquesta literària farem servir la següent rúbrica holística:  

Criteris 

d’avaluació 

POC 

ASSOLIT 

(0-4) 

MODERADAMENT 

ASSOLIT (5-6) 

ASSOLIT (7-8) MOLT 

ASSOLIT 

(9-10) 

Participa 

activament en 

la realització 

No participa. Participa, però no en 

totes les activitats. 

Participa més o 

menys 

activament en 

Participa 

activament en 

totes les 
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de les 

activitats 

proposades 

pel professor. 

totes les 

activitats. 

activitats i, a 

més, ajuda els 

companys a 

fer-ho. 

Ha llegit el 

llibre La 

passejadora 

de gossos, de 

Francesc 

Bodí. 

No ha llegit 

el llibre. 

L’ha llegit, però no 

l’ha comprés, o l’ha 

llegit 

incompletament. 

L’ha llegit 

completament. 

L’ha llegit, i 

ha ajudat als 

companys en 

la comprensió 

del text. 

Ha fet un bon 

ús de les TIC. 

No, no el fa. Sap usar les TIC, 

però no amb la 

finalitat correcta. 

Ha usat, més o 

menys, les TIC 

amb la finalitat 

correcta. 

Ha usat les 

TIC 

correctament i 

ha ajudat els 

companys. 

En els debats 

a classe, ha 

participat 

amb 

correcció i 

amb respecte 

als 

companys. 

No ho ha fet. S’ha expressat, però 

no ha respectat els 

companys 

S’ha expressat  

i ha respectat 

els companys. 

Ha respectat 

els companys 

i s’ha 

expressat amb 

correcció. 

Han fet (per 

grups) 

l’activitat 

final. 

No ho han 

fet. 

Ho ha fet, però no 

està ben 

aconseguida. 

Ho han fet i han 

obtingut un bon 

treball però hi 

ha alguns errors 

(ortogràfics, 

gramaticals, 

audiovisuals...) 

Ho han fet 

gairebé sense 

errors. 

 



Ruta literària: La València de Francesc Bodí  18 

6. Conclusió: connexió de la proposta amb la investigació i la innovació 

A manera de conclusió, podem refermar la necessitat de realitzar aquesta ruta per tal de 

fomentar la lectura entre els nostres jóvens i per tal de conéixer València des d’un altre 

punt de vista –com ho és el literari–. No solament això, sinó que considerem que dur a 

terme aquesta activitat farà que els alumnes coneguen zones de València que és possible 

que desconeguen. A més, considerem que és molt interessant relacionar l’activitat amb 

uns altres autors contemporanis com són Joan Fuster, Vicent-Wenceslau Querol o 

Constantí Llombart.  

En qualsevol cas, la ruta també té per objectiu que els nostres jóvens coneguen la 

València literària de Francesc Bodí, i que, com ja hem indicat, inclou la natura més 

immediata dels voltants (l’Albufera) i el barri de Benimaclet. Això hauria d’implicar, 

necessàriament, un respecte cap a la ciutat més desconeguda i més humil; la coneixença, 

per part dels alumnes, dels indrets literaris d’aquesta ruta ha de fomentar sempre el 

respecte cap als habitants de la nostra urb.  

Finalment, i pel que fa a l’aspecte lingüístic, és necessari que els estudiants prenguen 

consciència de la situació del nostre idioma a la nostra ciutat, ni que siga a nivell oficial, 

i que sàpiguen exigir-lo quan siga necessari, i que n’exigisquen una presència major en 

cas que no figure en els panells informatius quan sí que hi hauria d’estar.  

Esperem, doncs, que aquesta activitat siga enriquidora per als nostres jóvens, futurs 

lectors i, per tant, peça important en la supervivència de la nostra llengua. Ens 

conformem si, quan seran majors, lligen obres en valencià i en gaudeixen, ploren o 

riuen. 
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