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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

1.1 CURS, INSTITUTS I ALUMNAT ALS QUALS S’ADREÇA LA SEQÜÈNCIA 

La seqüència didàctica amb ruta literària Sueca: de Fuster a Baixauli l’hem dissenyat per a 

realitzar-la amb alumnes de 2n curs de l’ESO. En el currículum de Valencià: Llengua i literatura, a 

l’apartat d’Educació literària apareix entre els objectius del curs treballar la narració en prosa i la 

literatura d’idees, és a dir, els aforismes. És per aquest motiu que hem considerat adient proposar la 

seqüència per a 2n d’ESO, ja que la narració en prosa es veurà a través de l’obra L’Espiral de 

Manuel Baixauli, i la literatura d’idees es presentarà a partir dels aforismes de Joan Fuster. 

La tipologia d’institut de secundària que pot dur a terme la seqüència didàctica és variada. 

Tant centres públics, com privats i concertats hi poden estar interessats, ja que el descobriment dels 

autors i la literatura del territori és una activitat que tot tipus d’institut hauria de promoure.  

Pel que fa a la situació geogràfica, tot i que la seqüència la poden realitzar els centres 

independentment del territori on es trobin, sí que és veritat que, per proximitat, ofereix més facilitats 

i pot tenir un interès més elevat pels de les comarques centrals del País Valencià, amb especial 

èmfasi en les comarques de l’Horta, de la Ribera i la Safor.  

De la mateixa manera, la ruta literària la podria dur a terme l’alumnat que estudia llengua 

catalana, sense que hagi de ser un criteri delimitant la línia en la que estudien els alumnes. Així, és 

evident que els estudiants que es troben en la línia en valencià o que reben més hores de docència 

en aquesta llengua o que procedeixen de zones d’L1 català tindran més facilitats per seguir la 

novel·la, els aforismes i dur a terme les activitats de la seqüència. Amb tot, però, també és cert, que 

per als estudiants de català que tinguin menys hores de l’assignatura pot ser un molt bon incentiu 

per aprendre la llengua i conèixer el patrimoni i el territori el fet de desenvolupar les activitats que 

es proposen en aquesta seqüència literària. En aquest sentit, es pot considerar que enllaçar el 

contingut dels contes i dels aforismes treballats a classe, amb el poble natal dels dos autors que 

s’hauran analitzat, permet tenir una visió molt més real del que s’estudia i pot incentivar l’interès 

per la llengua i la literatura. 

És per això que hem escollit l’IES Ferrer i Guàrdia (Benimaclet) com a possible centre per 

realitzar aquesta ruta literària, amb l’incentiu, a més, que durant el trajecte en tren des de València 

fins a Sueca es pot mostrar l’Albufera de València a través d’un llibre de Joan Fuster.  
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1.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ESCENARI DE LA RUTA: SUECA 

El lloc triat per fer la ruta literària és el municipi de Sueca, a la Ribera Baixa, perquè és el 

poble natal dels dos autors treballats: Joan Fuster i Manuel Baixauli. Sueca i el seu entorn han 

marcat el caràcter dels dos escriptors, és el lloc a partir del qual han elaborat les seves obres, han 

pensat el territori i el país. Així, per generació, Baixauli es considera hereu literari i de pensament 

de Fuster, tal com ell mateix afirma en una entrevista “Jo sóc un nét de Joan Fuster. No sé que seria 

sense Fuster. Ell és el volcà, a partir d’ell comencen moltes coses” (entrevista a Manuel Baixauli, 

Vilaweb 29.02.2016). Així, veient l’estreta proximitat intel·lectual i literària entre els dos autors 

suecans, hem considerat adient crear aquesta seqüència didàctica en aquest municipi, per tal de 

resseguir els escenaris del poble que han inspirat l’obra l’Espiral de Baixauli i realitzar un treball de 

relació amb aforismes fusterians.  

1.3 DATES DE REALITZACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA I DURADA PREVISTA 

La seqüència està dissenyada d’una manera flexible que facilita que es pugui portar a terme en 

qualsevol dels tres trimestres lectius. No obstant això, el tercer trimestre considerem que és idoni, ja 

que durant els altres trimestres hauran anat treballant aspectes de literatura que poden ajudar a la 

millor comprensió dels textos. Així, a l’inici del tercer trimestre, a l’abril, els estudiants poden llegir 

les obres i realitzar les activitats prèvies a la ruta, i a inicis de maig es pot dur a terme l’eixida 

literària. Hem de tenir en compte, també, que el temps ha d’ajudar a fer més agradable el trasllat i 

les activitats durant la ruta a l’aire lliure. La durada prevista de la seqüència és de vuit sessions, 

quatre abans de la sortida, una durant la sortida i tres després de la sortida. 

1.4. CONTINGUTS, OBJECTIUS I AVALUACIÓ 

Continguts 

En aquesta seqüència treballarem els següents continguts didàctics inclosos en el currículum escolar 

i adaptats a la nostra ruta literària i a totes les activitats que engloba:  

 

 Assumpció de rols en les diverses activitats, així com coordinació i cooperació en els grups 

de treball, desenvolupant una actitud de respecte, col·laboració i empatia amb els companys. 

 Participació en les activitats programades per a la seqüència didàctica, tant en la tertúlia com 

en la ruta literària i a les xarxes socials destacades en les activitats.  
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 Producció de textos orals durant la ruta i escrits en la producció finals de textos i aforismes 

que s’inclouran finalment en un dossier. 

 Selecció i anàlisi de textos literaris, extrets tant de l’obra Espiral de Manuel Baixauli com 

dels aforismes de Joan Fuster, que s’hauran de treballar tant a l’aula com fora d’aquesta. 

 Recerca, localització i extracció de la informació necessària, establint un criteri clar de 

discriminació de la informació, utilitzant les xarxes socials i els materials inclosos a la 

biblioteca del centre. 

 Desenvolupament del sentit crític, així com també d’una actitud d’inquietud  i curiositat 

arran dels textos breus analitzats a classe. 

 Ús apropiat de les eines digitals, bé en les tasques de recerca de la informació, com també en 

la compartició de la informació en xarxes socials i la creació i edició d’un dossier de textos i 

fotografies.  

 Aplicació de tècniques teatrals i de lectura en veu alta durant la ruta literària, així com, si es 

desitja, incloure tècniques corporals, musicals, etc.  

 Foment de l’hàbit lector com una alternativa lúdica però també d’aprenentatge i reflexió.   

 Tractament de la literatura d’idees o aforismes a través dels contes de Baixauli i els 

aforismes de Fuster.  

 

Objectius 

A partir d’aquesta selecció de continguts treballats a la seqüència didàctica, proposem a continuació 

una sèrie d’objectius que pretenem que s’assolisquen al llarg de les activitats que anirem realitzant.  

 

 Assumeix el rol que se li ha assignat dins del grup i treballa de forma coordinada amb els 

companys, desenvolupant una actitud de respecte, col·laboració i empatia amb els companys 

 

 Participa de manera activa i mostra interés en les activitats programades per a la seqüència 

didàctica, tant en la tertúlia com en la ruta literària i a les xarxes socials destacades en les 

activitats.  
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 Produeix, juntament amb els companys d’equip, textos orals durant la ruta i escrits en la 

producció finals de textos i aforismes que és capaç de recollir-ho tot en un dossier. 

 Selecciona i analitza els textos literaris extrets tant de l’obra Espiral de Manuel Baixauli 

com dels aforismes de Joan Fuster. 

 Busca, localitza i extrau  la informació necessària, establint un criteri clar de discriminació 

de la informació, utilitzant les xarxes socials i els materials inclosos a la biblioteca del 

centre. 

 Desenvolupa el sentit crític, així com també una actitud d’inquietud  i curiositat arran dels 

textos breus analitzats a classe. 

 Sap fer un ús apropiat de les eines digitals, bé en les tasques de recerca de la informació, 

com també en la compartició de la informació en xarxes socials i la creació i edició d’un 

dossier de textos i fotografies.  

 Aplica tècniques teatrals i de lectura en veu alta durant la ruta literària. 

 Es fomenta l’hàbit lector com una alternativa lúdica però també d’aprenentatge i reflexió.   

 Ha comprés les característiques de la literatura d’idees o aforismes a través dels contes de 

Baixauli i els aforismes de Fuster.  

Criteris d’avaluació 

Com que aquesta seqüència basa la seua activitat principal en una ruta literària, el procés 

d’avaluació pot resultar un entrebanc per al professor. És per això que hem dividit el percentatge de 

l’avaluació en diverses activitats que els alumnes hauran de realitzar en grups i entregar al 

professor, així com també compartir a les seues xarxes socials. És per això que hem creat la següent 

rúbrica d’avaluació que pretenem que funcione com una guia per al professor:  

 

Rúbrica d’avaluació 

Activitat Què es 

valora? 

Com es 

puntuarà? 

Percentatge 

Elaboració de tríptics Els alumnes 

són capaços 

No analitza 

correctament 

30 % 
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d’analitzar un 

conte, 

extraure’n la 

temàtica i 

relacionar-la 

amb un 

aforisme. 

el text (0-5) 

Sap enunciar 

la temàtica 

però no sap 

relacionar-la 

amb un 

aforisme (5-7) 

Sap enunciar 

la temàtica i és 

capaç de 

relacionar-la 

amb un 

aforisme (7-

10) 

Ruta literària per Sueca Lectura dels 

fragments 

seleccionats i 

explicació als 

companys 

No expliquen 

correctament 

la informació 

(0-5) 

20% 

Expliquen 

correctament 

la informació 

però no saben 

respondre 

possibles 

preguntes (5-

7) 

Expliquen 

correctament 

la informació i 

són capaços 

de respondre 

les possibles 

preguntes (7-
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10) 

Creació d’un dossier A partir de 

l’experiència 

de la ruta, 

crearan un 

text breu amb 

les seues 

impressions i 

adjuntaran 

fotografies o 

dibuixos 

Els textos no 

s’adeqüen al 

contingut i/o 

la normativa 

lingüística (0-

5) 

30% 

Els textos 

s’adeqüen al 

contingut i 

normativa 

lingüística (5-

7) 

Els textos 

s’adeqüen al 

contingut i la 

normativa 

lingüística i, a 

més, s’han 

compartit els 

textos i les 

imatges a la 

xarxa social 

Instagram (7-

10) 

Presentació dels dossiers Els alumnes 

presentaran 

de forma oral 

a l’aula els 

seus dossiers i 

altres 

continguts o 

les imatges o 

vídeos 

No es fa una 

exposició 

adequada al 

contingut (0-

5) 

20% 

Es fa una 

exposició 

adequada al 

contingut però 
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realitzats 

durant la ruta 

poc clara (5-7) 

Es fa una 

exposició 

adequada al 

contingut i 

amb gran 

claredat en 

l’expressió (7-

10) 

 

1.5 TÍTOL DEL LLIBRE I RELACIÓ DE TEXTOS LITERARIS 

Per dur a terme aquesta seqüència literària, hem escollit la 

segona edició de l’obra Espiral de Manuel Baixauli, de 

l’editorial Proa (2010), guanyadora del Premi Ciutat de 

Badalona l’any 1998. Un recull de contes breus, de caràcter 

surrealista i que representen una forta invitació a la reflexió 

crítica sobre temes universals. A més, aquest surrealisme 

latent fa dubtar els joves lectors de tot allò que saben 

prèviament, per molt obvi o absurd que puga resultar una 

situació. Incita, sens dubte, a endinsar-se en el món dels 

somnis, del subconscient i del que anomenem allò real-

meravellós. A partir de l’extracció de la temàtica que es va 

repetint al llarg dels contes, treballarem els aforismes de Joan 

Fuster que, majoritàriament, tracten aquests temes universals 

i, igualment, n’incita a la reflexió. 

D’aquesta manera, treballarem els relats breus (aforismes i contes) com una forma de 

transmetre la inquietud i la curiositat cap a la reflexió personal. Veurem una forta influència de Joan 

Fuster en l’autor suecà d’actualitat , Manuel Baixauli. A partir d’aquests textos també se’ns permet 

de relacionar  la literatura reflexiva produïda al País Valencià des dels anys 50 i 60 fins el final de la 

Transició amb la literatura de la democràcia actual, amb Manuel Baixauli. És per això que 



10 

 

treballarem Fuster a partir del llibre Consells, proverbis i insolències (1968), així com la recerca 

dels aforismes a les mitjans de la xarxa. 

La temàtica de caràcter humanista i universal recull temes com la mort, la solitud, l’amor, la 

barrera entre els somnis i la realitat, la memòria en forma de nostàlgia, la comprensió personal, la 

metafísica, la literatura, la desorientació dins de la societat actual... Tots aquests temes, tractats 

anteriorment per Fuster als seus aforismes, ens permeten demostrar que aquesta mena de literatura 

és atemporal i per tant, Fuster continua sent vigent a dia de hui. 

A més, és ben interessant l’anàlisi del pròleg de l’obra de Baixauli, inclosa al final d’aquesta, 

on es tracta el procés de reedició i reescriptura dels contes des de la perspectiva de l’evolució 

humana de l’autor. És un text realment atractiu ja que l’autor estableix un diàleg amb el seu jo del 

passat i li parla com si es tractara d’un col·lega més jove, un deixeble a qui anima a continuar 

escrivint. Crea una mena de suspens, ja que el personatge del present no desvetlla al seu company 

del passat cap experiència, sinó que més bé l’anima a seguir amb el curs natural del temps i 

descobrir per ell mateix què ocorrerà. Aquesta és una bona forma d’explicar als estudiants com 

funciona el procés de reescriptura que no es tracta tant de rebutjar el nostre jo del passat sinó de 

madurar els textos a partir de les experiències viscudes. Adaptant l’aforisme de Joan Fuster a 

Consells, proverbis i insolències, «Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir», 

diríem que «Només hi ha una manera seriosa d’escriure que és reescriure.» 
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2. LLOCS LITERARIS I PARTICIPANTS 

2.1. RECORREGUT DE LA RUTA LITERÀRIA 

HORA ACTIVITAT 

9 Trobada del grup a l’Estació del Nord de València 

9,40 Eixida  del tren 

10,10 Arribem a l’estació de Sueca 

 

Lectura de textos Baixauli Joan Fuster 

10:20 Parc de l’Estació. Inseparables Es preferible parlar, parlar clar i 

dir-ho tot. Les paraules, o les 

mitges paraules, que se us 

quedaran dins el cos, se us hi 

podriran. 

10:45 Carrer Sequial. 

1. Ateneu. De tradició obre-

ra. 

 

novel·la La paraula fou donada a l’home, no 

per a revelar, ni per a ocultar, els 

seus pensaments, sinó per justificar-

los. 

2. Porxets. Sala 

d’Exposicions. 

Intrús Ja coneixeu el cèlebre aforisme 

grec: “Joan Fuster és la mesura de 

totes les coses”. 

11:10 

 

 

 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament. 

1. Ajuntament 

2. Monument a Joan Fus-

ter. 

 

 

Esmorzar 30’ 

Ulls Tota política que no fem nosaltres, 

serà feta contra nosaltres. 

Autòpsia, 

criatura 

Voluntat 

Només la mort és perfecta – i enca-

ra no sempre 

12:10 

 

 

Carrer del Mercat. Mercat 

Central de Sueca. 

èxit, càlcul I morir deu ser això: deixar 

d’escriure. 
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12:40 

 

Plaça del Convent. Hi trobem 

1. La parròquia Vírgen de 

Sales i 

2. Convent de Franciscans. 

També ha sigut una pre-

só, jutjat, hospital 

Tren, 

Teofania 

Hi ha qui afirma – i les seves raons 

tindrà – que l’home és un ésser 

contingent. Per la meva part només 

puc dir que, si jo no existiria, cal-

dria inventar-me. 

 

Panteó, fi Fixeu-vos-hi bé: sempre es la vo-

luntat de Déu – la voluntat d’altri. 

13:10 Cementeri: tomba de Joan 

Fuster 

Dins, 

Canícula 

“- I tu, que no tens ni espere res, 

¿per què vius? 

- Per no morir.” 

13:00 L’Exili (Carrer Cullera, 11). Taller de Manuel Baixauli: xarrada amb l’autor. 

14:00 DINAR en el bar (?) 

16:00 Casa Joan Fuster: visita a l’arxiu literari 

18:00 Eixida del tren: tornada a València 

 

 

Ruta amb Google Maps:  

https://goo.gl/maps/LooEQvoU5XG2

 

https://goo.gl/maps/LooEQvoU5XG2
https://goo.gl/maps/LooEQvoU5XG2
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Desenvolupament del recorregut 

 El grup eixirà de Estació del Nord de València. Aprofitarem el viatge per presentar als 

alumnes l’Albufera de València. Per amenitzar el trajecte, demanarem als alumnes que lligen alguns 

fragments (prèviament escollits pel professor) del llibre L’Albufera de València de Joan Fuster.   

 

El País Valencià, no està bé que jo ho diga, té una preciosa varietat de paisatges. 

 Una vegada arribats a Sueca, anirem al Parc de l’Estació, on començarem el recorregut de la 

nostra ruta literària.  

Parc de l’Estació – Inseparables: el parc simbolitza un espai d’amistat, jocs i aprenentatge. 

 

Es preferible parlar, parlar clar i dir-ho tot. Les paraules, o les mitges paraules, que se us quedaran 

dins el cos, se us hi podriran 

 Carrer Sequial: Ateneu de Sueca -  Novel·la: un símbol del moviment i la lluita obrera, tan 

present i defensada en la figura política i literària de Joan Fuster. 
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La paraula fou donada a l’home, no per a revelar, ni per a ocultar, els seus pensaments, sinó per 

justificar-los. 

Porxets – Intrús: els porxats, situats al costat de l’Ateneu popular, és una mostra de 

l’expressió cultural i de l’ambient popular de Sueca. 

         

Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: “Joan Fuster és la mesura de totes les coses”. 

 Plaça de l’Ajuntament – Ulls: l’Ajuntament simbolitza el poder, l’autoritat. Per això, elegim 

el conte Ulls com una representació del control que exerceix el govern i contra el qual lluita-

va Joan Fuster. 
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Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres. 

 

Monument Joan Fuster – Autòpsia, Criatura i Voluntat 

 

Només la mort és perfecta – i encara no sempre 

 Mercat Central de Sueca – Èxit, Càlcul: el Mercat Central és un símbol de la vida quotidiana 

de la Sueca de Fuster. A més, està construït sobre l’antic cementeri del poble, per la qual co-

sa, podem trobar al sostre de l’edifici una cúpula en forma de taüt.  
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I morir deu ser això: deixar d’escriure.  

 Plaça del Convent: La parròquia Vírgen de Sales – Tren, Teofania: la parròquia simbolitza 

la metafísica i la creença irracional en divinitats. 

 

Hi ha qui afirma – i les seves raons tindrà – que l’home és un ésser contingent. Per la meva 

part només puc dir que, si jo no existiria, caldria inventar-me. 
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 Convent dels Franciscans – Panteó, Fi 

 

Fixeu-vos-hi bé: sempre es la voluntat de Déu – la voluntat d’altri. 

 

 Cementeri de Sueca: Dins, Canícula: l’última parada de la ruta és el cementeri. Tot i que es 

troba als afores del poble, creiem que és un lloc essencial per dos raons: la primera és que 

allí s’hi troba enterrat Joan Fuster; la segona, que, tal i com ens va comentar l’autor, és el 

lloc d’inspiració d’un parell de contes de l’Espiral. 

 

“- I tu, que no tens ni espere res, ¿per què vius? 

- Per no morir.” 

Després de visitar els llocs que acabem de presentar, els alumnes tindran l’oportunitat de vi-

sitar l’Exili, el taller de Baixauli, on podran veure de prop l’espai personal i íntim del poeta i pin-

tor. A més, l’autor ens explicaria les anècdotes personals i professionals i els alumnes podrien re-

soldre dubtes o preguntar tot allò que desitjaren a l’autor.  
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“Jo abans era un pintor que escrivia i ara sóc un escriptor que pinta.” M. Baixauli. 

Tot seguit, dinaríem en un bar de Sueca, amb el qual hauríem acordat un preu assequible per 

a tots els alumnes i al qual estaria convidat, per descomptat, l’autor del llibre. 

Finalment, per acabar de tancar el cicle, tornaríem al nostre autor inicial visitant l’arxiu i Ca-

sa Joan Fuster, on els alumnes s’impregnarien dels textos i l’essència de l’autor suecà. A més, 

l’arxiu es troba en reformes actualment i molt prompte s’obrirà al públic en forma de sala 

d’exposició i d’actes culturals, cosa que aprofitaríem amb els nostres alumnes 
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. 

La meua posteritat serà de paper 

2.2. PARTICIPANTS 

A la ruta hi prendran part els alumnes de 2n d’ESO de la classe de llengua i literatura 

catalana, entre els quals hi haurà els recitadors de fragments literaris i aforismes. Els acompanyarà 

el seu professor o professora amb un o més docents acompanyants, en funció del número d’alumnes 

que vagi a la sortida. També hi participaran mediadors literaris rellevants per al correcte 

desenvolupament de la ruta. D’una banda, el propi autor d’un dels llibres tractats, Manuel Baixauli, 

que amablement oferirà una petita xerrada sobre la literatura, la seva relació intel·lectual amb Fuster 

i Sueca. D’altra banda, es contactarà amb un guia local al qual se li demanarà que centri les seves 

explicacions en els indrets seleccionats per a la ruta. 
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3. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS 

3.1. QUADRE D’ACTIVITATS 

Hem classificat aquest apartat en les activitats previstes abans de la ruta literària, durant i 

després d’aquesta, de manera que els alumnes treballen aquests tres estadis de la lectura i anàlisi 

d’un text. A continuació presentem una graella amb les activitats preparades, el format, la duració i 

l’avaluació d’aquestes. Cal esmentar que haurem demanat als alumnes un parell de setmanes abans 

que llegeixen el llibre Espiral de Manuel Baixauli pel seu compte.  

 

SUECA: DE FUSTER A BAIXAULI
1
 

 

Tipus 

d’activita

t 

Abans, durant, després Nom de l’activitat Compo-

nents 

Sessions 

de dura-

da 

Avalua-

ció 

 

AP1 

 

Activitat abans de la ruta 

Què sabem de Baixauli? I de 

Fuster?  

Tota la 

classe 

1 sessió  

AP2 Activitat abans de la ruta Què ens conta l’Espiral?  Grup-

classe 

1 sessió  

 

 

AR3 

 

 

 

Activitat abans de la ruta 

 

 

Tríptics 

Grups de 

3 

2 sessions 30% 

 

 

AR4 

 

Activitat durant la ruta 

 

Ruta literària: Sueca 

Grups de 

3 

1 sessió 20% 

AR5 Activitat durant la ruta Fotografiem Sueca 

 

Tota la 

classe 

1 sessió  

AR6 Activitat després de la ruta Creació d’un llibret Individual 2 sessions 30% 

AA7 Activitat després de la ruta Exposició i avaluació Individual 1 sessió 20% 

                                                 
1
 En aquesta graella les activitats es divideixen segons dos criteris. D’una banda, segons els apartats d’una 

seqüència didàctica: Activitats de preparació (AP), Activitats de Realització (AR) i Activiats d’Avaluació 

(AA). D’altra banda, s’organitzen segons l’estructura d’una ruta literària: Activitats d’abans, de durant i de 

després de la ruta.  
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3.2. DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

Abans de la ruta 

ACT1. Què sabem de Baixauli? I de Fuster? Durant la primera sessió de la seqüència didàctica 

farem una pluja d’idees, posarem informació en comú i presentarem els autors Manuel Baixauli i 

Joan Fuster de forma breu, clara i contextualitzada.  

ACT2. Què ens conta l’Espiral? Després d’haver llegit una selecció de contes del llibre l’Espiral, 

proposarem a classe una tertúlia literària on debatrem els diversos aspectes. Creiem que l’obra de 

Baixauli és especialment adequada ja que incita a la reflexió sobre aspectes de la quotidianitat i de 

la societat moderna. Això ens permet que els alumnes participen en el debat i, a més, expressen si se 

senten identificats amb els conflictes plantejats.  

ACT3. Tríptics: A partir de la tertúlia i de la informació prèvia, els alumnes hauran d’extraure les 

principals temàtiques que es van repetint a l’obra l’Espiral (la mort, l’amor, la solitud, la 

incomprensió social, etc.). Cada grup elegirà un d’aquests temes universals i seleccionarà un dels 

contes de Baixauli i un aforisme de Joan Fuster que li siga apropiat. D’aquesta forma, explicarem 

als alumnes que, en literatura, existeixen uns temes universals que poden canviar de forma però no 

s’acaben d’esgotar mai. Amb aquests textos, hauran de crear un tríptic explicatiu. 

 Durant la ruta literària 

ACT4. Ruta literària: Sueca: Elegirem un dia per realitzar una excursió en forma de ruta literària 

per Sueca. D’aquesta manera, els alumnes visitaran els llocs relacionats amb Joan Fuster així com 

l’escriptor i pintor Manuel Baixauli i podran contextualitzar els dos autors i relacionar-los en una 

línia temporal: de la Sueca dels anys 50 a l’actualitat.  

ACT5. Fotografiem Sueca: Aquesta és una activitat paral·lela que es farà durant la ruta literària. 

Els alumnes hauran de fotografiar o fer vídeos dels llocs que visitarem de Sueca, o aquells elements 

o indrets que els resulten interessants, i penjar-los a l’app Instagram amb l’etiqueta 

#DeFusterABaixauli i un aforisme de Fuster (bé siga el que s’ha seleccionat durant la ruta o un altre 

que els agrade).   

 

Després de la ruta literària 
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ACT6. Creació d’un llibret: Quan tornem de l’excursió, dedicarem una classe a la reflexió sobre 

la ruta literària. Els alumnes hauran d’escriure un text breu, en forma de conte, amb les sensacions i 

les possibles reflexions que els ha presentat la ruta i els contes de Baixauli. A més, els demanarem 

que siguen ells mateixos qui creen un aforisme propi, seguint el model de Joan Fuster. Tot això ho 

reunirem en un dossier o llibret, juntament amb les fotografies que s’hagen pogut fer durant la ruta i 

decorat pels alumnes.  

ACT7. Exposició i avaluació: L’última classe la dedicarem a la presentació, en forma d’exposició 

col·lectiva, del dossier creat, de manera que cada alumne explique la seua xicoteta redacció i 

llegisca l’aforisme creat a la resta de la classe. També es poden visualitzar les fotografies i els 

vídeos.  
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4. CONCLUSIONS 

En aquesta seqüència didàctica amb ruta literària s’han combinat diversos factors que li 

atorguen un valor afegit al propi d’una sortida lingüística o literària. D’una banda es treballen dos 

escriptors valencians representatius de la literatura catalana contemporània, Fuster i Baixauli, i de 

l’altra es fomenta l’interès pel territori i el país, desplaçant els alumnes a Sueca per conèixer-ne els 

indrets. Aquests dos factors –autors i territori– es poden treballar àmpliament i es posen de relleu a 

partir dels textos literaris seleccionats. Les activitats dutes a terme abans, durant i després de la 

sortida permeten acompanyar els alumnes en tot el procés d’aprenentatge i en l’experiència literària 

pròpiament. 

Aquesta seqüència considerem que és el fruit d’una investigació-acció innovadora, ja que 

contempla diversos camps com una formulació de seqüència complexa, que combina més d’un 

autor i llibre, de gèneres i moments històrics i polítics diferents, que s’enllacen amb un poble 

representatiu de les comarques centrals i valencianoparlants del País Valencià. Per solucionar 

aquesta complexitat vam decidir que els alumnes haurien de relacionar autors i llibres entre ells, i 

aquests amb l’indret físic de Sueca, per crear un conjunt amb sentit. 

La planificació l’hem feta combinant les activitats pròpies d’una seqüència didàctica amb les 

d’una ruta literària, permetent que en diverses activitats participessin la totalitat del grup-classe i 

grups més reduïts, per fomentar el treball en equip. L’avaluació de les activitats les realitza el 

professor o professora tenint en compte la coherència global del treball, i, sobretot, el fet que són els 

propis estudiants els que creen la ruta literària triant els indrets, fragments i aforismes que volen 

treballar i que ells mateixos implementaran, ja que els llegiran durant la ruta. Finalment, els 

mateixos estudiants hauran de completat la feina amb la creació de textos propis, els treball 

realitzats durant la seqüència s’exposaran a l’aula i es deixaran al centre per què d’altres grups 

puguin fer la ruta. 

Considerem que aquesta seqüència didàctica contempla una complexitat d’aspectes que es 

posen en comú i es relacionen per enriquir les activitats i la pròpia ruta, i que tenen una àmplia 

connexió amb el procés d’investigació-acció i d’innovació educativa. 
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