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INDICACIONS GENERALS DEL DOCENT 
 

Justificació  
 

La temàtica principal de la ruta que proposem, visitar Torrent per ser un dels 
pobles més emblemàtics de l’Horta Sud, quasi considerat ja com una ciutat,  ha estat 
conferida per a ser realitzada per alumnes del segon cicle d’Educació Secundària, com 
4t d’ESO, d’un institut de la ciutat de València, com podria ser l’IES Juan de Garay. 
Però, aquesta elecció no és casual.  
 

En primer lloc, donada la naturalesa de la ruta, som de l’opinió que aquesta 
resultaria més profitosa per als joves de 4t d’ESO. D’una banda, perquè els continguts 
que es tractaran al llarg de la ruta s’ajusten al Bloc IV d’aquest curs de l’actual 
currículum oficial de la Comunitat Valenciana. I, d’altra banda, perquè el fil conductor 
de la ruta proposada, conèixer Torrent, a través de la música del cantautor torrentí Pau 
Alabajos, doten a aquesta ruta de certa complexitat lingüística i literària que pot ser 
afrontada amb major eficàcia i rendiment per alumnes que ja compten amb suficients 
recursos i estratègies que en aquest sentit hagen assolit als darrers cursos.  

 
En segon lloc, seria adient pensar que aquesta ruta serà altament atractiva per a 

la majoria d’IES de la ciutat de València i localitats limítrofs. No obstant, el més 
interessant seria que aquesta fora realitzada per un institut ubicat a prop de la parada 
Jesús de MetroValencia. D’una banda, tenint en compte aquesta circumstància, els 
joves de l’institut, en aquest cas l’IES Juan de Garay, s’assabentaran d’un fatídic fet que 
va ocórrer al seu barri; molt a prop del seu institut i les seues cases. Parlem de l’accident 
de metro ocorregut el 3 de juliol de 2006 on 43 persones van perdre la vida, la meitat 
d’elles naturals de Torrent, i on altres 47 resultaren ferides. Aquest fet, de gran 
rellevància, sense dubte ha marcat la història de València fins a convertir-se en un gran 
tema d’interès nacional i que, a hores d’ara, encara amaga molts interrogants que 
continuen sense resposta. 

 
D’aquesta manera, la ruta que proposem, comportarà grans avantatges a nivell 

educatiu, cultural, social, etc., als alumnes. A través de les cançons de Pau Alabajos i 
d’altres recursos artístics torrentins, es dotarà a l’alumnat d’habilitats i estratègies per a 
millorar els seus coneixements literaris i lingüístics. I, d’altra banda, els alumnes 
comptaran amb un entorn idoni per a desenvolupar el propi pensament crític al conrear 
com va ser tractat l’accident de metro on, sense cap mena de dubte, la ocultació, la 
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impunitat,   la falta de responsabilitats polítiques i socials i la manipulació de la major 
part dels mitjans de comunicació foren els principals pilars sobre els quals es va 
desenvolupar el tractament de cara a l’opinió pública. Així, a partir d’aquests, l’alumnat 
comptarà amb la possibilitat de reflexionar i fer créixer la seua capacitat crítica, al 
mateix tems que, permetrà madurar el seu paper com a individus que viuen en societat.  
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Objectius 
Els principals objectius que pretenem aconseguir a través de la realització 

d’aquesta ruta són els següents:  
 
OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS:  

En primer lloc cal mencionar aquells objectius generals (OG) que es troben al 
currículum oficial de la Comunitat Valenciana pertanyents al 4t curs d’ESO. No 
obstant, a partir dels objectius oficials esmentats, la ruta literària serà treballada amb la 
fi d’assolir els objectius específics (OE) detallats:  
 
1. (OG) Planificar i escriure, amb adequació, coherència, cohesió, correcció 

ortogràfica i gramatical i llegeix el nivell educatiu, textos, en suports diversos, amb 
sentit creatiu i estètic.  
1.1. (OE) Apreciar el valor dels textos literaris, usant la lectura com a font 

d’informació i plaer, considerant-la com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment 
personal. 

1.2. (OE) Apropar coneixements de caràcter literari i lingüístic a través dels 
materials amb els quals es treballarà.  

1.3. (OE) Crear un text literari propi i original, en forma de cançó, inspirat en la 
pròpia ruta literària.  
 

2. (OG) Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l'alumnat. 
2.1. (OE) Afavorir el desenvolupament de la competència lingüística en els alumnes 

a través de la lectura dels llibres i el posterior treball que realitzaran sobre 
aquests.  

 
3. (OG) Adquirir coneixements, habilitats i actituds derivades de l’ús creatiu, crític i 

segur de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a 
l’aprenentatge, la inclusió i la participació en la societat. 
3.1.  (OE) Afavorir el domini autònom i eficaç de les diverses eines TIC a través del 

treball final que els alumnes realitzaran.  
 
4. (OG) Fomentar la participació en equips de treball per aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i 
companyes demostrant empatia i reconeixent les seves aportacions, així com 
utilitzar l’igualitari diàleg per resoldre conflictes i discrepàncies. 
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4.1. (OE) Fomentar el treball en grup per a l’adquisició de valors ètics i cívics com 
la solidaritat i el respecte cap a les opinions i les aportacions tant del professor 
com de la resta d’alumnes.  
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Continguts 
 

De igual manera que amb els objectius, a continuació esmentarem els continguts oficials 
(CO) que es poden trobar al currículum oficial i els continguts específics (CE) que 
tractarem al llarg de la ruta literària que proposem.  
 
1. (CO) Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, d’acord al nivell 

educatiu, com a base per a la formació de la personalitat literària i el gaudi personal. 
1.1. (CE) Lectura i recitació de les cançons de Pau Alabajos i diversos poemes i 

textos d’autors valencians i torrentins.  
1.2.  (CE) Lectura en veu alta, col·lectiva i individual, dels textos literaris que 

treballarem per aproximar el gaudi de la lectura a l’alumnat com a eina 
d’aprenentatge i gaudi personal i col·lectiu.  

 
2. (CO) Ús autònom d'estratègies de textualització o escriptura, com a part del procés 

de producció escrita. 
2.1. (CE) Utilització dels diversos recursos d’escriptura per a la creació de discursos 

textuals propis, en forma de cançó, com a producte final de la ruta literària.  
 

3. (CO) Producció senzilla d’àudio i vídeo.  
3.1. (CE) Producció d’una cançó i videoclips per grups i enregistrament d’aquests 

després de treballar les cançons i les diverses obres textuals que s’utilitzaran 
durant la ruta inspirada en aquells llocs de Torrent que més els hagen agradat.  

 
4. (CO) Utilització autònoma de les TIC en totes les fases del procés d'elaboració d'un 

projecte.  
4.1. (CE) Ús autònom, sota la supervisió del professorat, de les diverses eines TIC 

per a portar a cap el producte final de la ruta.  
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Activitats 

ACTIVITATS LLOC DE 
REALITZACIÓ TEMPS ORGANITZACIÓ OBJECTIUS 

AP 1. Pau 
Alabajos: Memòria 

de Torrent 
Aula 1 sessió Grup-classe 2.1,3.1 

AP 2. Torrent: una 
ciutat de l’horta Aula 1 sessió Grup-classe 2.1,3.1 

AP 3. Introducció 
al videoclip 

Aula 
d’audiovisuals 1 sessió Grups de 3 persones 2.1,.3.1 

AR 4. Línia 1 Parada 1: Metro 
Jesús 

 
 
 
 
 

1 dia 
 

Grup-classe 1.1, 1.2, 3.1 

AR 5. Torrent, 
ciutat literària 

Parada 2:Metro 
Torrent Grup-classe 1.1, 1.2, 3.1 

AR 6. Visita al 
museu 

Parada 3: Museu 
de la Comarca de 

l’Horta 
Individual 1.1, 3.1, 4.1 

AR 7. Què diuen de 
Torrent? 

Parada 4: Hort de 
Trènor Grup-classe 1.1, 1.2, 4.1 

AR 8. El ball de 
Torrent 

Parada 5: Torre 
àrab Grup-classe 1.1, 1.2, 3.1, 4.1 

AR 9. “Quan 
canten les granotes 
assenyalen pluja.” 

Parada 6: Font de 
les granotes Individual 1.1, 1.2, 3.1 

AR 10. “Llibres, 
batalles i cançons” 

Parada 7: Metro 
Torrent Avinguda Individual 1.1, 1.2, 3.1, 4.1 

AA 11. Singstars! Aula 
d’audiovisuals 

2 
sessions Grups de 3 persones 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

3.1, 4.1 

AA 12. “Operación 
triunfo” Aula 1 sessió Grup-classe  
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ABANS D’EIXIR A FER LA RUTA1 
 

Aquelles activitats que portarem a cap a l’aula, abans de començar a fer la ruta, 
ens serviran per a conèixer què saben els alumnes sobre la ciutat de Torrent, comprovar 
si saben qui és el nostre mediador, Pau Alabajos, cantautor torrentí i conseller de cultura 
i, per últim, calibrar si el nostre alumnat compta amb les competències digitals 
suficients per a portar a cap el producte final de la ruta literària: la realització d’un 
videoclip sobre la localitat amb imatges i cançons pròpies dels alumnes.  
 
 No obstant, amb la implementació i el desenvolupament d’aquestes activitats, 
que a continuació desgranarem amb més detall, no sols busquem comprovar els 
coneixements previs dels alumnes sinó també despertar-los la motivació suficient que es 
requereix en aquests tipus de projectes. D’aquesta manera, buscarem crear expectatives 
positives, vibrants i emocionants entorn a la ruta que proposem. Així l’alumne comptarà 
amb una actitud positiva i favorable de cara a les activitats que es desenvoluparan 
durant la ruta el que es traduirà en una major implicació, participació i col·laboració.  

 
Amb aquest propòsit, la música de Pau Alabajos, servirà d’enganxament 

principal per a engrescar als alumnes en el projecte, ja que les seues cançons són molt 
properes als adolescents, i servirà per a demostrar a l’alumnat com es pot treballar la 
llengua d’una manera lúdica i dinàmica. Cal ressenyar també que, a través del conreu 
dels textos de Vicent Andrés Estellés i Manuel Sanchís Guarner, l’alumnat treballarà la 
literatura catalana mitjançant les obres de dos dels escriptors de referència de la nostra 
llengua. En aquest sentit hem considerat adient escollir aquells fragments que 
resultarien més atractius per als alumnes. D’una banda, un text de V.A. Estellés sobre el 
barranc de Carraixet, paratge natural torrentí, que evoca el paisatge típic de l’Horta Sud. 
Els i les alumnes es veuran envoltats per un ambient càlid i acollidor idoni per a recitar 
aquells versos estellesians tan carregats d’emoció per les especials particularitats que 
caracteritzen a la natura del nostre País Valencià i que l’autor burjassoter ha sabut 
plasmar al paper amb tanta gràcia i enginy. D’altra banda, amb els textos de M. Sanchis 
Guarner l’alumne treballarà la llengua i la literatura catalana des d’un altre enfocament. 
És a dir, a través de la cultura popular, en concret, a través de les frases fetes, refranys i 
dites típiques de cada localitat, en aquest cas aquelles relacionades amb Torrent, 
l’alumnat treballarà la llengua i la literatura pròpies de la nostra llengua en un context 
motivador ja que la fraseologia, generalment, és una eina de la llengua que alimenta la 
curiositat i l’interès de l’alumnat.  

																																																								
1 Abans de realitzar la ruta, el professorat repartirà un tríptic per a motivar l’entusiasme i afavorir la 
implicació de l’alumnat en el projecte. (Consultar Annex G [pàgina 42]). 



	 10	

 
AP 1. Pau Alabajos: memòria de Torrent 

• Durada: una sessió, 50 minuts. 

• Materials: ordinadors. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: l’alumnat buscarà informació a classe per a desprès, entre tots, 
parlar sobre la figura del cantautor Pau Alabajos i la seua relació amb Torrent. 

 
A l’aula analitzarem de forma conjunta la figura del cantautor i poeta torrentí Pau 

Alabajos. A més de parar atenció sobre la seua biografia treballarem el seu repertori 
musical ja que durant la ruta cantarem amb ell dos de les seues cançons més 
representatives. D’una banda, la cançó “Torrent” que parla sobre la iconografia 
torrentina i d’altra banda “Línia 1” que es tracta d’una composició-homenatge a les 
víctimes del fatídic accident de metro on més de la meitat eren naturals de la localitat.  
 
AP 2. Torrent: una ciutat de l’horta 

• Durada: una sessió, 50 minuts. 

• Materials: ordinadors i fotocopies dels textos. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: l’alumnat buscarà informació a classe sobre Torrent i els 
proporcionarem tots els textos de la ruta literària. 

 
Amb aquesta activitat tractarem d’explicar les característiques de la localitat i quines 

seran les parades que realitzarem per despertar la motivació i l’interès pel projecte. A 
més a més, aprofitarem aquesta sessió per treballar també les lectures que durant la ruta 
realitzarem i així practicar la seua recitació de forma conjunta.  
 
AP 3. Introducció al videoclip 

• Durada: una sessió, 50 minuts. 

• Materials: ordinador connectat a un projector i a un sistema de só. 

• Organització: es treballarà en grups de 3 persones. 

• Descripció: es realitzaran grups de tres persones i explicarem que el producte 
final serà un poema musicalitzat realitzat per ells que verse sobre la part de 
Torrent que els agrade més. El producte és plasmarà en la cançó i el videoclip. 

 
En aquest punt cal recordar que aquesta no es tracta d’una activitat sense més sinó 

que l’objectiu principal de la ruta literària és estudiar la llengua i la literatura catalana 
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des d’un enfocament innovador. En aquest sentit hem considerat adient que per complir 
amb aquest objectiu, i aprofitant les particularitats pròpies de la ruta, l’alumat elabore 
un videoclip de la localitat torrentina amb imatges pròpies i inspirant-se també en la 
música de Pau Alabajos.  
 
 
DURANT LA RUTA LITERÀRIA 
 

Durant el recorregut de la ruta literària seran set les parades que realitzarem per 
aconseguir els objectius anteriorment esmentats. Per a assolir-los de forma adient farem 
ús de les cançons i dels textos que ja hem assenyalat.  
 
AR 4. Línia 1 

• Durada: 1 dia 

• Materials: fragment del llibre “Lluitant contra l’oblit” de Laura Ballester. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: lectura del fragment seleccionat i explicació/reflexió sobre 
l’accident del metro de València. 

 
Primera parada: la primera pausa del recorregut tindrà lloc al metro Jesús de la 

ciutat de València que serà  des d’on ens traslladarem fins a Torrent. L’elecció d’aquest 
punt no és casual. D’una banda es tracta de la parada més propera a l’IES Juan de Garay 
i, per qüestions d’infraestructures, resulta lògica la seua elecció. Però el seu escolliment 
va més enllà. Va ser en aquesta parada de metro on va tenir lloc l’accident ferroviari en 
el que 46 persones van perdre la vida 17 d’elles de la localitat torrentina. D’aquesta 
manera aprofitarem aquest punt per explicar als alumnes què és el que va ocórrer i les 
significances polítiques i socials que aquest traumàtic fet va suposar per a la societat 
valenciana arribant a convertir-se, amb el temps, en un tema candent i escandalós  per a 
la resta de l’estat espanyol. Arran del reportatge que el programa de televisió Salvados 
va portar a cap, gràcies al qual el seu presentador i periodista, Jordi Évole, va ser 
guardonat amb un Premi Ondas l’any 2013, va ressuscitar i va posar en primera plana 
aquest succés de gravíssimes conseqüències descobrint les maniobres polítiques amb les 
que en el seu dia es van ocultar per a l’opinió pública les causes de l’accident.  
 

D’aquesta manera, amb el propòsit de despertar l’esperit crític de l’alumnat, es 
treballarà l’obra de la periodista Laura Ballester que, des del primer moment, va 
informar al periòdic El Levante de tots els detalls que envoltaren a aquest fet. Així, fent 
ús del seu llibre, Contra l’oblit, l’alumnat llegirà un dels fragments més representatius 
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de l’obra on s’expliquen les implicacions que l’accident va comportar. Aquesta activitat 
servirà per treballar la capacitat crítica de l’alumnat i afavorir que aquest desenvolupe 
habilitats i estratègies pròpies d’individus que viuen en societat i que es veuen afectats i 
implicats en la realitat sociopolítica del moment.  
 
AR 5. Torrent, ciutat literària 

• Durada: 1 dia. 

• Materials: cançó “Línia 1” de Pau Alabajos2. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: el cantautor Pau Alabajos ens rebrà a la Parada de Metro Torrent per 
a cantar tots junts la cançó “Línia 1” a mode d’homenatge al sinistre i s’iniciarà 
la ruta per Torrent amb la seua col·laboració. 

 
Segona parada: a la nostra arribada a Torrent ens rebrà el cantautor torrentí, que ens 

farà d’amfitrió, Pau Alabajos. De manera conjunta cantarem la cançó “Línia 1”, 
prèviament treballada a l’aula, que parla sobre l’accident de metro i ens servirà per a 
homenatjar a les víctimes.  
 
AR 6. Visita al museu 

• Durada: 1 dia. 

• Materials: material per a prendre nota de les coses importants que es puguen dir 
en la visita. 

• Organització: es treballarà individualment. 

• Descripció: es realitzarà una visita guiada al Museu de la comarca de l’Horta. 
 

Tercera parada: a continuació farem una pausa al Museu de la Comarca de l’Horta. 
Amb el responsable del museu realitzarem una visita guiada per a que l’alumnat compte 
amb la possibilitat de fotografiar aquelles peces exposades que més li resulten d’interès 
per a després muntar el videoclip que d’aquesta ruta literària deriva. A més a més, 
servirà també per a treballar el patrimoni cultural i artístic valencià de manera que 
l’alumnat augmente la seua capacitat per a valorar el conjunt patrimonial que al llarg del 
temps s’ha anat acumulant i que, en última instància, conforma la societat valenciana en 
general i la torrentina en particular.  
 
 

																																																								
2 Consultar l’annex A (página 34). 
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AR 7. La natura torrentina3 

• Durada: 1 dia. 

• Materials:  “Mural del País Valencià. II.” de V.A. Estellés4. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció:. En aquesta part de la ruta l’alumnat podrà gaudir d’un dels paratges 
més emblemàtics i bells de Torrent mentre esmorzen.  

 
Quarta parada: en aquest punt arribarem a l’Hort de Trènor. En aquest paratge natural 
l’alumna voluntari recitarà els versos que conformen el poema escrit per l’escriptor 
valencià V.A. Estellés que parla sobre el barranc del Carraixet. Serà en aquest lloc 
idíl·lic on l’alumnat es veurà envoltat per l’atmosfera estellesiana dels versos de El 
barranc del Carraixet, que transporta a qui el llegeix i l’escolta a un ambient on 
predomina la naturalesa viva, amb la flor i el fruit del taronger, amb l’esclat dels raigs 
del sol sobre una terra humida, fresca i fèrtil. Una terra oprimida per la que l’autor 
valencià defensarà la cultura pròpia del seu poble perquè, en paules de l’autor,  “serà en 
el barranc del Carraixet per on passaran tots els camins que condueixen cap a la llibertat 
del poble”. D’aquesta manera, amb aquest text d’Estellés, l’alumnat també treballa la 
història del Pais Valencià al mateix temps que conrea la llengua i literatura pròpies de la 
nostra cultura.  
 
AR 8. Sota la Torre àrab 

• Durada: 1 dia. 

• Materials: “Els pobles valencians parlen els uns dels altres. III” de M. Sanchis 

Guarner5. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: l’alumnat voluntari llegirà aquells fragments del llibres que fan 
referència a la localitat torrentina.  

 
Quinta parada: després d’una xicoteta pausa per a descansar al punt anterior, 

arribarem a la Torre àrab, monument emblemàtic de la localitat per excel·lència. Sota la 
seua ombra l’alumnat recitarà aquelles frases fetes, dites i tòpics que les localitats 
																																																								
3 Per qüestions d’infraestructures no resulta còmode desplaçar-nos fins al barranc del Carraixet ja que es 
troba allunyat del centre urbà. D’aquesta manera aprofitarem l’Hort de Trènor, altre punt emblemàtic de 
la localitat i que representa també la natura torrentina, per a desenvolupar l’activitat. 
4 El text al que fem referencia (consultar Annex B [pàgina 35]) pot ser considerat una mica massa llarg 
però la seua elecció resulta adient. Es tracta d’una recitació col·lectiva de manera que cada alumne llegirà 
un fragment i, a més a més, considerem que un text d’aquesta qualitat no és convinent sotmetre’l a la 
tisora ja que així perdria tota la emoció que transmet.  
5 Consultar Annex C (pàgina 36). 
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limítrofs diuen sobre Torrent. Aquesta activitat és de gran atractiu per a l’alumnat ja que 
a través de la fraseologia els alumnes treballes temes relatius a la llengua i, en última 
instància, la literatura. Així animarem als alumnes per a que escriguen, al seu quadern 
de l’alumne, aquelles frases típiques que es diguen a la seua ciutat o simplement 
aquelles que coneguin. D’aquesta manera estaran avançant en l’elaboració de la lletra 
que han de composar per la realització del videoclip final.   
 
AR 9. Quan canten les granotes assenyalen pluja 

• Durada: 1 dia. 

• Materials: cançó “Torrent” de Pau Alabajos6. 

• Organització: es treballarà individualment. 

• Descripció: escoltada i posterior cantada de la cançó “Torrent” amb la 
col·laboració del cantautor Pau Alabajos. 

 
Sexta parada: de la parada anterior es traslladarem fins a la font de les granotes. Serà 

en aquest lloc on el cantautor torrentí entonarà la cançó “Torrent” que parla sobre els 
llocs més emblemàtics de la localitat i en la que es pot observar, l’estima que el músic 
professa per la seua ciutat natal. Amb aquesta activitat el que es pretén és motivar i 
animar a l’alumnat per a que a través dels sentiments i les emocions que desperta, 
suscita i transmet la cançó de Pau Alabajos l’alumnat trobe inspiració per a elaborar la 
lletra i la melodia del seu propi videoclip.  
 
AR 10. Llibres, batalles i cançons 

• Durada: 1 dia. 

• Materials: no fa falta cap material en aquesta activitat. 

• Organització: es treballarà individualment. 

• Descripció: es realitzarà un debat entre tots de les causes de l’accident del metro 
de Torrent i el tractament per part de la comunitat política en aquell moment del 
sinistre. Contarem amb la presència de Pau Alabajos com a mediador del debat 
en el que haurà de participat tot l’alumnat. 

 
Sèptima parada: aquesta serà l’últim lloc que visitarem de la localitat. Es tracta del 
memorial que homenatja les víctimes de l’accident de metro. Al voltant d’aquesta 
escultura en forma de pedres Pau Alabajos, qui a més de ser cantant, també és conseller 
de cultura, ens posarà en situació per a tractar amb la delicadesa que requereix aquest 
tema. Així, l’alumnat tindrà la possibilitat de debatre de forma conjunta sobre aquelles 
																																																								
6 Consultar Annex D (pàgina 38).  
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reflexions que de manera individual cadascú realitze sobre el tema amb la finalitat de 
que cada alumne siga capaç de fer aflorar les seues pròpies opinions, pensaments i 
raonaments de manera crítica i sempre anteposant el respecte cap a les opinions 
diferents dels altres. D’aquesta manera, serà en aquest punt on agafarem el metro que 
ens torne de nou cap al centre, posant punt final a una ruta literària cíclica, que comença 
i acaba amb un mateix tema el que proporciona coherència i sentit a la mateixa.  

 
Cal ressenyar que no busquem ni esperem que el tractament d’aquest tema final 

tan espinós minvi l’entusiasme del nostres alumnes. Tot el contrari. Amb aqueta última 
activitat, i amb la suma de la resta, pretenem que els i les alumnes se n’adonen que 
Torrent és més que una localitat aïllada del seu entorn quotidià. Es tracta d’un territori 
amb una gran presència, amb les seues llums i les sues ombres, amb una gran riquesa 
històrica, patrimonial i cultural. Una terra que desperta emocions i sentiments, que està 
present en nombroses obres de la literatura autòctona i que, en última instància, es 
configura com un territori clau i emblemàtic de la història del País Valencià.  
 
 
DESPRÉS DE LA RUTA LITERÀRIA  
 
 Com hem assenyalat anteriorment, l’objectiu bàsic que es persegueix amb la 
realització de la ruta literària és treballar els continguts propis de la llengua i literatura 
catalana des d’una vessant docent innovadora. En aquest sentit, pretenem que l’execució 
de la mateixa acabe donant com a resultat un producte final original mitjançant el 
conreu de les diverses eines TIC que a continuació esmentarem. D’aquesta manera, serà 
adient treballar amb l’alumnat, en funció dels coneixements que prèviament hagen 
assolit, l’ús d’aquestes ferramentes digitals d’edició de vídeo i enregistrament de so.  
 
 No obstant, cal aclarir que aquest producte final no serà l’única cosa que es 
valorarà sinó que el procés avaluador començarà des de la implicació que els alumnes 
demostren tenir a les activitats prèvies a la ruta, la seua participació durant la mateixa i, 
com és lògic, en aquest producte final que hauran de presentar front a la resta de 
companys.  
 
AA 11. Singstars! 

• Durada: dos sessions, 100 minuts. 

• Materials: ordinador connectat a un projector i a un sistema de só. 

• Organització: es treballarà en grups de 3 persones. 
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• Descripció: aquestes dos sessions seran per a la preparació i finalització del 
poema/cançó i la producció del seu videoclip. 

 
Durant el transcurs de les posteriors classes a la realització de la ruta, l’alumnat 

comptarà amb dos sessions (55 minuts cadascuna) per a gravar la cançó que de forma 
grupal hagen elaborat als sistemes de so que els proporcionarem. En concret, ens 
referim al programari Audacity. Aquest es tracta d’un programa informàtic de fàcil ús i 
accés. D’una banda, com hem mencionat anteriorment, una de les activitats de 

preparació7 prèvia a la ruta, consistirà en explicar i practicar l’enregistrament de so amb 
aquest programa. Cal dir que es tracta d’una eina digital gratuïta de manera que 
l’alumnat, si a la sessió prevista, no podés completar la tasca encomanada compta amb 
la possibilitat de finalitzar la feina des de qualsevol ordinador, amb o sense connexió a 
internet, des de casa o des de l’aula informàtica del centre. D’altra banda, la segona 
sessió consistirà en treballar l’edició del vídeo, és a dir, muntar les imatges que durant la 
ruta hagen realitzat amb la cançó que, a la classe anterior, hagen elaborat i gravat. Per a 
portar a cap aquesta activitat farem ús del programa Moviemaker. Com en l’altra eina 
digital el seu accés és gratuït el que facilita el treball a l’alumnat.  
 
AA 12. “Operación triunfo” 

• Durada: una sessió, 50 minuts. 

• Materials: ordinador, projector i sistema de só. Fitxa de coavaluació8. 

• Organització: es treballarà en grup-classe. 

• Descripció: exposició a la classe de totes les cançons i coavaluació de l’alumnat. 
 

L’última activitat que es desenvoluparà en aquest projecte serà la presentació a la 
resta de companys on cada grup mostrarà el treball audiovisual que haja realitzat. Serà 
en aquesta sessió on, de forma conjunta a través de la coavaluació, tant la resta de 
alumnes com el propi professorat valorarà el treball final.  

Per a facilitar aquesta forma avaluadora el professorat lliurarà a cada alumne una 
fitxa on de manera simple i còmoda puga valorar el treball de la resta de companys, així 
com la seua implicació en el projecte, la originalitat que consideren que tenen les 
presentacions audiovisuals, el nivell de componia que cada alumne, etc. Al mateix 
temps podran valorar també què els ha paregut la ruta i comenten aquelles propostes de 
millora que consideren adients i que caldria tenir en compte per a acréixer el 
desenvolupament favorable de la ruta literària en futures edicions 

																																																								
7Activitat AP 3 “Introducció al videoclip”.  
8	Consultar Annex E (pàgina 39). 



	 17	

Criteris d’avaluació 

 
Com acabem de fer referència en el paràgraf anterior, seran diversos els criteris 

d’avaluació que farem servir per a valorar el treball que cada alumne, des de l’inici de la 
ruta fins al final, haja portat a cap. En aquest sentit, pararem especial atenció als 
següents aspectes:  

 
• Realitzar lectures d'obres literàries properes als seus gustos, a lliure elecció o a 

proposta del professorat, en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i 
improvisacions de textos adequats al nivell educatiu, aplicant tècniques expressives i 
teatrals. 
 

• Escriure amb adequació, coherència, cohesió, correcció ortogràfica i gramatical 
textos amb sentit creatiu i estètic.  

 

• Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre temes del 
currículum, buscant i seleccionant informació en mitjans digitals de forma 
contrastada; editar continguts per mitjà d'aplicacions informàtiques d'escriptori o 
serveis del web.  

 

• Produir de forma oral, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professorat, textos 
formals relacionats amb el currículum i l'actualitat, 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 la riquesa lèxica, per practicar 
aprenentatges lingüístics i estructurar el pensament. 

 

• Realitzar, amb sentit crític i creativitat, tasques o projectes de treball individuals o 
col·lectius, amb autonomia, sobre temes del currículum. 

 
No obstant, per a facilitar la feina avaluadora dels docents, el professorat comptarà 

amb la següent rúbrica d’avaluació que té en conte els aspectes més susceptibles de ser 
valorats en cadascuna de les fases de la ruta literària. 
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Alumne/a: 
GRAU D’ASSOLIMENT 

Ben assolit Assolit No assolit NOTA 

Aspectes 
avaluables  

PREVI A LA 
RUTA 10-8 7-5 4-0  

Recerca 
d’informació  

Cerca i selecciona informació 

rellevant sobre els conceptes 

que tractem a l’aula sobre el 

poble de Torrent i la figura de 

Pau Alabajos.  

Cerca i selecciona informació 

difusa i poc rellevant i 

vinculada als conceptes que 

tractem a l’aula. 

No cerca ni selecciona informació 

rellevant ni vinculada als conceptes 

que treballem a les classes. 
 

DURANT LA 
RUTA 10-8 7-5 4-0  

Recitació de 
poemes i cançons 

Interpreta textos orals i 
audiovisuals fent servir les 

estratègies de comprensió oral 
adequades al text i al propòsit 

de l'escolta 

Interpreta amb dificultat 
discursos orals i audiovisuals 

dels materials tractats.  

No interpreta textos orals i visuals. No 
aplica estratègies de comprensió 
adequades al text i al propòsit de 

l’escolta.  
 

Realització de les 
activitats del 
“Quadern de 

l’alumne”  

Aplica les estratègies de 
planificació i elaboració en el 

procés d'escriptura de les 
activitats proposades, de forma 

autònoma.  

Aplica les estratègies de 
planificació en el procés 

d'escriptura de les activitats 
proposades amb ajuda.  

No aplica les estratègies de 
planificació en el procés d'escriptura 

de les activitats proposades.  
 

POSTERIOR A 
LA RUTA 10-8 7-5 4-0  

 

Participació i 

capacitat de treball 

en grup  

 

Participa activament en equips 

de treball per a aconseguir 

metes comunes usant el diàleg 

igualitari per a resoldre 

discrepàncies i demostrant 

empatia i reconeixement per les 

aportacions dels companys.  

Participa en equips de treball 

per aconseguir metes 

comunes però no demostra 

total empatia i reconeixement 

cap als seus companys.  

 

Participa deficientment en equips de 

treball amb comportaments 

individualistes i usant diàlegs 

discriminatoris, sense demostrar 

respecte i empatia cap al companys i 

les seues aportacions.  

 

 

Elaboració de les 

cançons i 

videoclips i edició 

de continguts 

digitals 

 

Escriu, amb adequació, 

coherència, cohesió, la cançó 

com a producte final de la ruta 

literària, de forma autònoma 

amb correcció ortogràfica i 

gramatical. Usa amb 

suficiència i autonomia eines 

TIC d’edició d’àudio i vídeo.   

Presenta deficiències 

d’adequació, coherència i 

cohesió a la cançó i el 

videoclip. Presenta habilitats 

difuses quant a la correcció 

gramatical i ortogràfica. 

Mostra carències en l’ús 

autònom d’eines TIC.  

No escriu la cançó requerida pel 

professor o escriu la cançó amb una 

gran quantitat d’errors gramaticals i 

lèxics i presenta grans dificultats en la 

composició de textos coherents i amb 

cohesió. No mostra autonomia en l’ús 

de recursos TIC basats en l’edició 

d’àudio i vídeo.  

 

Originalitat a les 

cançons i 

videoclips 

Realitza amb originalitat 

projectes individuals i 

col·lectius amb ajuda de models 

i del professor, seguint les fases 

del procés, per a obtenir un 

producte final originals. 

Realitza amb poca 

originalitat projectes 

individuals i col·lectius però 

reprodueix parcialment altres 

expressions culturals i no 

aporta un producte propi. 

requerides.  

Reprodueix de forma parcial o total 

altres expressions culturals i no és 

capaç de crear contingut propi i 

original per si mateix.  

.  

 

NOTA 
FINAL 

Nota final i comentaris: 
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Competències 
 

Tot i que és cert que el que es valora, després del procés d’aprenentatge, és si 
finalment l’alumnat a assolit en major o menor mesura els objectius anteriorment 
assenyalats, volem destacar la importància que tenen les competències. A través de la 
participació activa i efectiva en aquesta ruta literària que proposem l’alumnat comptarà, 
en última instància, amb les competències bàsiques que contribuiran a afavorir el 
desenvolupament del seu aprenentatge significatiu en l’actual curs educatius com en els 
que posteriorment cursaran.  
 

• Competència comunicació lingüística (CCL)  
Per a la realització de les activitats proposades cal que l’alumnat haja assolit de manera 
eficient la competència comunicativa: expressió oral i escrita així com comprensió oral i 
lectora.  
 

• Competència digital (CD) 
Aquesta seqüència està dissenyada per a adaptar-se al suport digital. D’aquesta manera 
es poden combinar les formes tradicionals de recerca, emmagatzematge, organització i 
presentació de la informació amb altres en format digital.  
 

• Competència d’aprendre a aprendre (CAA) 
A través d’aquesta seqüència didàctica l’alumne es converteix en el protagonista del seu 
propi aprenentatge, deixa de ser un subjecte passiu per passar-se a l’acció. Així, 
l’alumnat adquirirà les habilitats necessàries per a iniciar-se en l’aprenentatge i ser 
capaç de continuar aprenent cada vegada d’una manera més autònoma i eficaç d’acord 
amb els objectius i les necessitats pròpies d’aquesta seqüència didàctica en concret.  
 

• Competència socials i cíviques (CSC) 
El desenvolupament del pensament i l’actitud crítica constitueix una de les 
competències bàsiques que qualsevol ciutadà que viu en societat ha de ser capaç 
d'interioritzar. En concret aquesta seqüència didàctica que presentem té molt a veure 
amb aquesta competència. D’aquesta manera l’alumnat, a través de les activitats 
proposades, desenvoluparà el seu propi esperit crític i cívic i sabrà valorar el de la resta 
de companys.  
 

• Consciència i expressions culturals (CEC)  
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A partir d’aquesta seqüència didàctica l’alumnat podrà adquirir l’habilitat per a 
apreciar l’art i d'altres manifestacions culturals. Al seu torn, podrà gaudir d'aquelles 
relacionades amb l'aprofundiment en alguns recursos de l’expressió artística per a fer 
creacions pròpies. Implica el coneixement bàsic de les diferents manifestacions 
culturals, l’aplicació del treball col·laboratiu i una actitud oberta, respectuosa i crítica 
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Conclusions 
 

Com ja hem mencionat anteriorment en diverses ocasions; l’objectiu docent 
principal que es pretén aconseguir amb la implementació i la realització del conjunt 
d’activitats que conformen la ruta literària és fer ús d’una metodologia basada en la 
investigació docent des d’una perspectiva innovadora. En aquest sentit, som de l’opinió 
que,  través de les activitats prèvies, durant i posteriors a la ruta que hem plantejat, ja 
desgranades en els darrers apartats, l’alumnat es veurà immers en un procés 
d’aprenentatge significatiu al mateix temps que capdavanter.  

 
Seguint aquesta línia, cal parar-nos una estona per fer referència a la vinculació 

que aquesta proposta guarda amb la investigació i la innovació que d’ella deriva. Les 
seqüències didàctiques en general, i aquesta en particular, són de gran utilitat en la 
mesura que es configuren com un recurs essencial de model didàctic. No obstant, 
aquestes han anat evolucionant al llarg del temps i han estat sotmeses a múltiples i 
diverses transformacions que han portat a convertir-les en una cosa més, en un 
instrument de recerca. Al respecte, la filòloga, pedagoga i catedràtica de la Universitat 
de Barcelona, Anna Camps, sostén que la proposta de projectes organitzats en forma 
d’activitats seqüenciades, que prenen sentit per la intenció que motiva el projecte, és un 
marc interessant per a dur a terme investigacions per a explicar de quina manera les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge permeten als aprenents construir el seu propi 
coneixement.  

 
En aquest sentit, resulta ineludible fer menció del concepte investigació-acció.  

Aquest terme contribueix a la reflexió sobre la pràctica social i educativa unificant els 
processos que, tradicionalment, han estat tractats de manera individual, com 
l’ensenyança, el desenvolupament dels continguts del currículum o l’avaluació. 
D’aquesta manera aquest tipus d’investigació que hem fet servir juga un paper 
fonamental en aquelles àrees educatives que es desitgen millorar, transformar i innovar. 
La investigació-acció educativa comporta una sèrie de propòsits que ens permet: 

• Detectar problemes a l’aula, en el cas que ens ocupa, fomentar l’ús de la 
llengua i dels coneixements de la literatura valenciana així com la història i 
la cultura autòctona al nostre alumnat. 

• Aportar un enfocament innovador d’aquests tipus de coneixements a través 
de la realització de la ruta literària.  

• Millorar la relació comunicativa entre els docents i l’alumnat.  

• Possibilitar la resolució dels problemes identificats.  
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D’aquesta manera resulta visible com la posada en pràctica del mètode 
investigació-acció afavoreix la vinculació i la fusió entre els coneixements teòrics i la 
pràctica d’aquests i, al mateix temps, evidencia una clara diferenciació respecte a la 
investigació convencional preocupada simplement per l’acumulació sistemàtica de 
coneixements. D’altra banda, fer ús de la investigació-acció ens ha servit per a 
comprovar la realitat social i educativa de les persones implicades i les dificultats a les 
que aquests diàriament fan front. Parlem d’aquells desafiaments vinculats al context 
social i educatiu dels alumnes i contra els quals hi ha que lluitar de manera estrictament 
pràctica. Així, la implicació dels diversos actors implicats en la resolució del problema 
resulta un element clau de manera que la pràctica en sí mateixa constitueix l’objecte 
principal de la investigació-acció i aquesta s’articula des de l’activitat reflexiva, l’acció 
transformadora i la innovació. Per tant, podem afirmar que la investigació-acció ens 
serveix per a superar el binomi, que tradicionalment ha marca la pauta educativa, teoria-
pràctica i concebre’ls com una fusió de l’un amb l’altre es un espai de diàleg.  

 
D’aquest concepte de la investigació-acció que hem fet servir es desprenen tres 

conceptes essencials: la investigació, l’acció i la formació que es troben acompanyats 
per la innovació i la reflexió. Tot plegat comporta indefectiblement a considerar la 

investigació-acció com una “espiral de canvi”9. La metodologia emprada consisteix 

bàsicament i en aquest sentit en el procés cíclic definit per Kurt Lewin10 : planificació, 
acció, observació i reflexió. És a dir, la preocupació que comporta la implementació de 
la metodologia investigació-acció no és el producte final exclusivament sinó el procés i 
el camí a recórrer per aconseguir-lo es igual o més important que el resultat definitiu.  
 

En definitiva el que hem pretès, amb la implementació d’aquesta ruta literària a 
l’aula, és llançar-nos a produir, a experimentar i a aprendre a partir de l’experiència i la 
pràctica. D’aquesta manera, no sols l’alumnat serà qui està immers en el procés 
d’aprenentatge, sinó també el cos docent, els ensenyants, seguint el principi de 
l’aprenentatge que s’expandeix i es propaga a partir de la implicació de tots els actors en 
un projecte comú com és la ruta literària que proposem. 
 
PROCÉS DE CREACIÓ 
 

Confeccionar la ruta literària que proposem no ha estat fàcil i des del principi ha 
constituït un gran desafiament pel que fa a la nostra pràctica com ensenyants. Des del 
moment que ens van proposar embarcar-nos en aquest tipus de projecte educatiu i 
																																																								
9 Terme acunyat per Sandín. 
10 Elliot, J. 1991. La investigación-acción en educación. Madrid: Morata, 1994. 
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innovador ens vam adonar de la importància que té realitzar aquests tipus d’activitats a 
l’aula doncs, com ja hem explicat, resulta altament beneficiós per a tots els actors 
implicats, alumnes i docents, permetent encarar la pràctica docent des d’una vesant 
“científica” a través de la investigació-acció, amb la identificació d’un problema 
situacional que afecta als estudiants i com a través de la pràctica, la posada en comú i la 
pertinent reflexió pot arribar a pal·liar-se si bé no solucionar-se de forma definitiva.  

 
 Determinar i concretar aquells objectius que volíem aconseguir amb la 
implementació de la ruta literària proposada es va produir de forma més o menys  
ràpida. No obstant, i com sol ocórrer en nombroses ocasions, saber si aquests objectius 
s’ajustaven als continguts oficials del currículum va estar el primer entrebanc. Després 
de nombroses reflexions, voltes de cap i, sobretot, després d’haver-ho consensuat amb 
el professor, vam redissenyar els objectius inicials per a donar pas als propòsits 
principals que en els primers fulls d’aquest document es poden llegir. 
 

La selecció dels textos que volíem treballar va suposar el segon desafiament al 
qual fer front. La literatura sobre Torrent cal dir que no és massa extensa però, amb 
l’ajut del professor i del cantautor Pau Albajos, vam trobar els discursos escrits que 
podien resultar més engrescadors per a l’alumnat (consultar els annexos). D’aquesta 
manera, vam decidir que una forma innovadora i atractiva per a l’alumnat, amb la fi de 
treballar la literatura i la llengua catalana, podria raure en el conreu de les cançons de 
Pau Alabajos ja que, en última instància, la cançó constitueix una forma més de 
literatura, en aquest cas, musicada. D’altra banda, els textos de M. Sanchis Guarner i de 
Vicent Andrés Estellés resultarien també seductors per a captar l’atenció de l’alumnat. 
Les obres d’aquests autors de referència de la literatura catalana traslladen a tots aquells 
que les llegeixen o les escolten recitades cap a ambients que evoquen tota mena 
d’emocions creant així una atmosfera de sentiments vius i forts que l’alumne, per 
exemple, pot experimentar amb els últims versos del text El barranc del Carraixet.  

 
Vora el barranc  del Carraixet, 

per una mort, una mort sola, 
aixequem la nostra senyera de combativa llibertat. 

Per un mort, només, un de sol, 
només per un pètal de sang, la sang universal del poble, 

vora el barranc del Carraixet. 
 

Vora el barranc  del Carraixet, 
els morts de fredes matinades, 

els morts de les nits tenebroses, 
els assassinats de la terra. 

La llum puja com la bandera, puja la bandera del sol, 
puja com un puny, com una sang, 

vora el barranc del Carraixet. 



	 24	

El tercer tema a tractar va ser la planificació, elaboració i anàlisi de les activitats 
que els alumnes deurien realitzar prèvia, durant i posteriors a la ruta. Amb les tasques 
que hem plantejat hem volgut tractar tot tipus de continguts per a treballar les diverses 
competències que afavoririen el desenvolupament dels coneixements de l’alumnat. Així, 
vam decidir portar a cap activitats que es basaren en la recerca d’informació, 
investigació d’aquelles parades que anàvem a realitzar, tasques basades en l’escriptura i 
la recitació de textos per a afavorir el idoni assoliment de la competència lingüística, 
debats i discussions col·lectives sobre temes amb una forta significança social per a 
facilitar l’adquisició de la competència social i cívica, a través de la maduració del 
pensament crític de cada alumne, visitar i admirar el patrimoni natural, cultural i artístic 
i així potenciar la competència cultural i artística i, per últim, activitats basades en l’ús 
d’eines i recursos TIC per a millorar la competència digital de l’alumnat. En aquest 
sentit hem de fer constància que les diverses activitats proposades han estat sotmeses a 
nombrosos canvis i reformulacions ja que les infraestructures disponibles i les 
circumstàncies concretes que s’han donat durant la ruta han marcat, si bé no del tot, la 
pauta per a l’execució de la mateixa.  

 
Per últim, ens agradaria posar de manifest que l’entusiasme, la implicació, la 

participació, la innovació i el fort desig per a ensenyar i aprendre de forma col·lectiva i 
significativa han estat els pilars fonamentals sobre els quals es sustenta aquesta ruta literària que 
proposem.  
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Torrent, una ciutat de l’Horta 

v Fotografia aquells edificis, paisatges, objectes, monuments, carrers, etc. 
que més t’agraden de Torrent per a desprès poder fer el videoclip amb 
imatges pròpies. 	

	

v Anota tot allò que et resulte més significatiu com noms dels carrers, noms 
de monuments o estatues, alguna frase de les cançons de Pau Alabajos, 
algún comentari del guía del museu o alguna frase d’algun company que 
t’haja agradat, etc. per a incluir-lo a la cançó. 	

	

v Què farem en cada moment?	

8.	00	h.:	des	del	col·legi	anirem	
tots	 junts	 cap	 al	metro	 Jesús	 i	
realitzarem	una	petita	 reflexió	
a	la	boca	del	metro.	
8.32	 h.:	 agafem	 el	 metro	 que	
ens	portarà	a	Torrent.	
9.00	 h.:	 encontre	 amb	 Pau	
Alabajos.	Cantem	 tots	 junts	 	 la	
cançó	Línia	1.	
	

10.	00	h.:	visita	guiada	al	Museu	
Comarcal	de	l’Horta	Sud.	
12.00	h.:	visita	l’Hort	de	Trènor	i	
recitació	d’un	fragment	sobre	un	
dels	 paratges	 de	 la	 localitat,	 el	
barranc	 de	 Carraixet	 (fragment	
del	llibre	de	V.A.	Estellés).		
13.00	 h.:	 esmorzar	 a	 l’Hort	 de	
Trènor.	Temps	llibre.		
	

15.	00	h.:	visita	de	la	torre	del	
Castell	 de	 Torrent	 i	 la	 famosa	
font	 de	 les	 granotes.	 Cantada	
en	 comú	 de	 les	 cançò	 Torrent	
de	 Pau	 Alabajos	 i	 recitació	 del	
que	 diuen	 els	 altres	 pobles	
sobre	 la	localitat	(fragment	del	
llibre	de	Sanchis	Guarner).	
16.00	 h.:	 visita	 del	 monolit	
homenatge	 a	 les	 victimes	 de	
l’accident	 de	 metro	 i	 xicotet	
debat	 sobre	 què	 i	 com	 va	
ocórrer.		

v A	 les	 últimes	 pàgines	 	 d’aquest	 “Quadernet	 de	 l’alumne”	 tens	 unes	
pàgines	 on	 pots	 anotar,	 dibuixar	o	 gargotejar	 tot	 aquell	 que	 vulgues.	
Sentis-te	lliure.		
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Torrent, una ciutat de l’Horta 

1.	Llegeix	el	següent	fragment	del llibre “Lluitant contra l’oblit” de Laura Ballester. Ja 
sabies què va ocórrer? Que t’ha paregut? Comenta amb la resta de la classe la teua 
opinió.  
 
2.  Cantem la cançó “Línia 1” de Pau Alabajos.  

València consternada, 
vestida de dol,  

ciutat en penombra, 
sinistre juliol. 

Crespons i banderes, 
silenci sepulcral, 

semblants d'impotència 
que mai no podrem oblidar. 

 
Però com és possible? 
Com ha pogut passar? 

La gent es pregunta 
i ningú vol parlar: 

prou de comèdies, 
volem la veritat, 

sabem que el govern 
té les mans tacades de sang. 

 
No es pot negociar   

amb el dolor,  
ofendre les víctimes   

de l'accident 

sense compassió, 
aquesta és la gota 

que fa vessar el got. 
 

Per què tanta urgència 
en la investigació 

Per què tanta pressa? 
De què tenen por? 

No n'hi ha responsables, 
no n'hi ha dimissions: 

democràcia tocada de mort, 
tocada de mort. 

 
No cal buscar   
nous arguments 

per creuar les fronteres 
de la indignació.   

Alcem-nos dempeus, 
sense consol, 

paraules en l'aire,   
terratrèmols en el cor. 

	

3.	Després	de	la	visita	al	museu,	que	t’ha	agradat	més	o	quina	cosa	t’ha	resultat	

més	interessant?	Justifica	la	teua	resposta.		
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4.	 Llegiu	 el	 seguent	 	 fragment	 del	 llibre,	 Mural	 del	 País	 Valencià,	 de	 V.A.	

Estellés,	sobre	un	dels	paratges	més	emblematics	de	la	localitat,	el	barranc	del	

I 
Vora el barranc  del Carraixet  
hi ha un taronger d’amargues 

branques:  
penja una collita de màrtirs d’una 

mort amarada i pobra.  
Vora el barranc del Carraixet, 

enterraments de caritat,  
la funesta llum foradada  

i les rebentades pupil·les.  

II 
Vora el barranc  del Carraixet  

Alena un poble, persevera 
i confía en la llibertat 

dels diez i de les banderes. 
Vora el barranc del Carraixet, 

s’aixeca una barricada 
Coronada de falçs invictes, 
Segellada amb la sang d’un 

poble.  

IV 
Vora el barranc  del Carraixet  

vinclarem les nostres banderes 
en un silenci reverent 

davant les tongades de morts;  
davant tongades successives 

d’assassinats, de mort inermes 
afirmarem plor i paraula  

vora el barranc del Carraixet,  
 

V 
Vora el barranc  del Carraixet  
jurarem les nostres promeses,  
vinclarem els genolls a terra 

i prendrem amb les mans la terra. 
Més vermella, més rica i plena 

Pujarà la notra bandera,  
Pujarà a la brisa més alta  

vora el barranc del Carraixet,  

VI 
Vora el barranc  del Carraixet  

torna el camí de la lluita: 
alliberem la nostra terra  

de tota mena de traidors. 
Pujarà el sol a les murades,  

i mirarem tota la terra 
alliberada, intensa i nostra 

vora el barranc del Carraixet,  
  

VII 
Vora el barranc  del Carraixet  

emprenem el camí que ens duu 
glops de banderes llumionses 

que emplenen tota la nostra terra. 
Seguirem a peu del camí  

enlaltits amb un dur silenci,  
i pensem, de nit, les estrelles 
vora el barranc del Carraixet,  

  

VIII 
Vora el barranc  del Carraixet  
sempre hi ha una falç que ens 

espera,  
una bandera, una energía, 

unes mans que procalmen pau,  
el sacrifici i l’esperança. 

Per ells durem l’ànima plena, 
vent endins, terra endavant, 
vora el barranc del Carraixet,  

IX 
Vora el barranc  del Carraixet  
traidors de casaca alterna han 
emplenat les dolces tombes  
de successius assassinats. 
Botxins de foli i estampeta 

han dictaminat fosques morts  
amb les ungles negres de terra 
vora el barranc del Carraixet,  

X 
Vora el barranc  del Carraixet  

vora els difunts del nostre poble,  
les flassades de pobra terra 
i, de postres, el tir de gràia,  

direm per sempre el nostre amor  
gran com la mar que ara clareja 
sobre els murs dels afusellats 
vora el barranc del Carraixet,  

III 
Vora el barranc  del Carraixet  

hi ha una esperança irrefrenable. 
Un perfil sinistre de forca 
inutilment ens amenaça . 
És més la fam de llibertat 

que tot un poble experimenta 
amb la sang heroica d’uns morts,  

vora el barranc del Carraixet. 



	 30	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 
Vora el barranc  del Carraixet, 
per una mort, una mort sola, 
aixequem la nosstra senyera 

de combativa llibertat. 
Per in mort, només, un de sol,  
només per un pètal de sang, 
la sang universal del poble, 

vora el barranc del Carraixet,  

XI 
Vora el barranc  del Carraixet  

dintre el matí d’oratge gris, 
afirmem la nostra promesa,  

la nostra esperança en el poble,  
la seua sang que continua 
i alimenta la nostra cólera, 

i farem el nostre camí 
vora el barranc del Carraixet,  

  

XII 
Vora el barranc  del Carraixet  
han de pasar tots els camins 
que ens guien ver la llibertat 
poderosa del nostre poble. 

Tots els morts de les Germanies, 
les morts anònimes del poble, 
el poble que ha patit i espera 
vora el barranc del Carraixet,  

  

XIV 
Vora el barranc  del Carraixet, 
els morts de fredes matiades, 

els morts de les nits tenebroses, 
els assassinats de la terra. 

La llum puja com la bandera, 
puja la bandera del sol,  

puja com un puny, com una sang, 
vora el barranc del Carraixet,  
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5. Llegiu els següent fragment. Escriu aquell refrany, frase feta o comentari que es 
diga sobre la teua ciutat, barri o, simplement, algun que conegues. 

Torrent, 
bon poble  

i mala genet. 
a Real de Montroi. 

 
Torrent,  

poble pudent. 
a Torís. 

 
En Torrent  

de la merda fan ungüent. 
a Torís. 

 
En Torrent  

de la merda fan ungüent. 
a Torís. 

 
Els de Torrent  

deixen l’aigua corrent. 
Amades, Cançoner.; 1231 

 
En Torrent, els granerers: -¡Graneressss ama! 

Encisam, 401. 
 

(Amb les palmes de la serra Paranxisa els torrentins confeccionaven graneres i després les 

venien personalment, per a la qual cosa recorrien el país de cap a cap, i pertot arreu el 

granerer torrentí era un personatge ben conegut).  

A aquest ofici típic al·ludeixen també els tòpics següents:  
- ¿Com et diuen? 

-Vicent.  
-¿D’a on eres? 

-De Torrent. 
-¿Quin ofici tens? 

-Graneréeeer 
a València 

Granerers com en Torrent 
no els voràs en cap de banda,  

puix en la sarieta al coll  
corren més de mitja Espanya. 

Encisasm, 55. 
Cavallers, sóc torrentí 

i m’agraen les coses bones; 
de modo que porte ací, 

per als hòmens i les dones, 
miques, bollos i bon vi. 

 
BSCC, XXIII, 138.  

Farem com en Torrent, qua quan plou la deixen caure 
a Quart de Poblet. 
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Ninguú tinga que diré res 
d’Honorat el teixidor:  
s’ha fet vei de Torrent 
per ser un poble millor. 

Encisam, 205. 
El miracle de Torrent;  

el sol fora i plogent 
a Torís.   

Acabar-se a garrotades, com el ball de Torrent 
a València 

(Ho diuen quan una disputa degenera en batussa. El Ball de Torrent és una pantomima molt 
aparatosa que acaba amb el pas dels “contrabandistes”, que reprenseta la lluita dels agutizils 

amb uns gitanos andalusos). 
 

Una rabosa i un rabosot s’ajuntaren per 
 un camí portant cadascun una llebre a la boca.  

La rabosa li pregunta al rabosot:  
-¡A on vas?- A Alaquàs-, contesta ell,  

i en obrir la boca li caigué la llebre, que  
la rabosa agafà ràpidament; i volen venjar-se, 

li pregunta el robost a ella: -¿I  
tu, cap on vas? – A Torrent, i no separe 

 les dents-, retruca ella en les barres ben 
 apretades i sense amollar la llebre.  

a Cullera.  
	

(Aquest mateix conte el repeteix molt sovint el folklore geogràfic valencià, que l’aplica a dues 
poblacions veïnes, el nom d’una de les quals té vocals obertes i el de l’altra les té tancades totes).  
	
	

6.	Cantem	tots	junts	la	cançó	“Torrent”	de	Pau	Alabajos.	

Travessant sense pressa  
els carrers de Torrent, 

amb la guitarra a l’esquena  
i cantant entre dents 
melodies precàries 
i versos incipients 

que em transporten  
de sobte al meu primer concert: 

 
tenia els nervis de punta 
i em suaven les mans, 
però pugí a l’escenari  
i comencí a interpretar 

molts d’aquells primers temes 
que jo vaig composar 

quan encara no havia fet els 
divuit anys. 

 
Amb el cor a la gola 
encara vaig cantar 

una última cançó de comiat. 
I les llums s’encengueren 

i La Rata es buidà 

Els viatges en metro  
fins al centre del món, 

un racó en l’Hort de Trènor 
que només em sé jo, 
els colors de la torre 
amb la posta de sol 

i unes granotes de pedra 
custodiant una font. 

 
El palauet dels Cortina 
que segueix palplantat, 

una avinguda infinita 
que ja no es diu com abans, 

el mercat dels divendres 
i tots els pins d’El Vedat 

conformen el mapamundi 
d’aquells dies llunyans. 

 
Que no es desdibuixen  
les marques del temps 

ni s’esborren de la meua ment 
ni els paisatges amables 
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7.	 A	 continuación	 realitzarem	un	 debat	 sobre	 què	 va	 ocórrer	 al	 accident	 de	Metro	

València.	 Anota	 totes	 aquelles	 idees,	 consideracions	 i	 comentaris	 que	 vols	 fer	 al	

respecte.	Realitza	una	petita	reflexió	personal	al	respecte.		

Torrent, una ciutat de l’Horta 
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ANNEXOS  
Annex A.: Cançó “Línia 1”, en Una amable, una petita, una trista pàtria, de Pau 
Alabajos.  

 
València consternada, 

vestida de dol,  
ciutat en penombra, 

sinistre juliol. 
Crespons i banderes, 

silenci sepulcral, 
semblants d'impotència 

que mai no podrem oblidar. 
 

Però com és possible? 
Com ha pogut passar? 
La gent es pregunta 
i ningú vol parlar: 
prou de comèdies, 
volem la veritat, 

sabem que el govern 
té les mans tacades de sang. 

 
No es pot negociar   

amb el dolor,  
ofendre les víctimes   

de l'accident 
sense pietat, 

sense compassió, 
aquesta és la gota 

que fa vessar el got. 
 

Per què tanta urgència 
en la investigació 

Per què tanta pressa? 
De què tenen por? 

No n'hi ha responsables, 
no n'hi ha dimissions: 

democràcia tocada de mort, 
tocada de mort. 

 
No cal buscar   
nous arguments 

per creuar les fronteres 
de la indignació.   

Alcem-nos dempeus, 
sense consol, 

paraules en l'aire,   
terratrèmols en el cor. 
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Annex B.: Text Vora el barranc del Carraixet del llibre “Mural del País Valencià. II”, 
de Vicent Andrés Estellés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
Vora el barranc  del Carraixet  
hi ha un taronger d’amargues 

branques:  
penja una collita de màrtirs d’una 

mort amarada i pobra.  
Vora el barranc del Carraixet, 

enterraments de caritat,  
la funesta llum foradada  

i les rebentades pupil·les.  

II 
Vora el barranc  del Carraixet  

Alena un poble, persevera 
i confía en la llibertat 

dels diez i de les banderes. 
Vora el barranc del Carraixet, 

s’aixeca una barricada 
Coronada de falçs invictes, 
Segellada amb la sang d’un 

poble.  

IV 
Vora el barranc  del Carraixet  

vinclarem les nostres banderes 
en un silenci reverent 

davant les tongades de morts;  
davant tongades successives 

d’assassinats, de mort inermes 
afirmarem plor i paraula  

vora el barranc del Carraixet,  
 

V 
Vora el barranc  del Carraixet  
jurarem les nostres promeses,  
vinclarem els genolls a terra 

i prendrem amb les mans la terra. 
Més vermella, més rica i plena 

Pujarà la notra bandera,  
Pujarà a la brisa més alta  

vora el barranc del Carraixet,  

VI 
Vora el barranc  del Carraixet  

torna el camí de la lluita: 
alliberem la nostra terra  

de tota mena de traidors. 
Pujarà el sol a les murades,  

i mirarem tota la terra 
alliberada, intensa i nostra 

vora el barranc del Carraixet,  
  

VII 
Vora el barranc  del Carraixet  

emprenem el camí que ens duu 
glops de banderes llumionses 

que emplenen tota la nostra terra. 
Seguirem a peu del camí  

enlaltits amb un dur silenci,  
i pensem, de nit, les estrelles 
vora el barranc del Carraixet,  

  

VIII 
Vora el barranc  del Carraixet  
sempre hi ha una falç que ens 

espera,  
una bandera, una energía, 

unes mans que procalmen pau,  
el sacrifici i l’esperança. 

Per ells durem l’ànima plena, 
vent endins, terra endavant, 
vora el barranc del Carraixet,  

IX 
Vora el barranc  del Carraixet  
traidors de casaca alterna han 
emplenat les dolces tombes  
de successius assassinats. 
Botxins de foli i estampeta 

han dictaminat fosques morts  
amb les ungles negres de terra 
vora el barranc del Carraixet,  

X 
Vora el barranc  del Carraixet  

vora els difunts del nostre poble,  
les flassades de pobra terra 
i, de postres, el tir de gràia,  

direm per sempre el nostre amor  
gran com la mar que ara clareja 
sobre els murs dels afusellats 
vora el barranc del Carraixet,  

III 
Vora el barranc  del Carraixet  

hi ha una esperança irrefrenable. 
Un perfil sinistre de forca 
inutilment ens amenaça . 
És més la fam de llibertat 

que tot un poble experimenta 
amb la sang heroica d’uns morts,  

vora el barranc del Carraixet. 
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XIII 
Vora el barranc  del Carraixet, 
per una mort, una mort sola, 
aixequem la nosstra senyera 

de combativa llibertat. 
Per in mort, només, un de sol,  
només per un pètal de sang, 
la sang universal del poble, 

vora el barranc del Carraixet,  

XI 
Vora el barranc  del Carraixet  

dintre el matí d’oratge gris, 
afirmem la nostra promesa,  

la nostra esperança en el poble,  
la seua sang que continua 
i alimenta la nostra cólera, 

i farem el nostre camí 
vora el barranc del Carraixet,  

  

XII 
Vora el barranc  del Carraixet  
han de pasar tots els camins 
que ens guien ver la llibertat 
poderosa del nostre poble. 

Tots els morts de les Germanies, 
les morts anònimes del poble, 
el poble que ha patit i espera 
vora el barranc del Carraixet,  

  

XIV 
Vora el barranc  del Carraixet, 
els morts de fredes matiades, 

els morts de les nits tenebroses, 
els assassinats de la terra. 

La llum puja com la bandera, 
puja la bandera del sol,  

puja com un puny, com una sang, 
vora el barranc del Carraixet,  
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Annex C.: Fragment del llibre sobre Torrent, “Els pobles valencians parlen els uns dels 
altres”, M. Sanchis Guarner. 
 

Torrent,  
bon poble  

i mala genet. 
a Real de Montroi. 

Torrent,  
poble pudent. 

a Torís. 
En Torrent  

de la merda fan ungüent. 
a Torís. 

Els de Torrent  
deixen l’aigua corrent. 

Amades, Cançoner.; 1231 
En Torrent, els granerers: -¡Graneressss ama! 

Encisam, 401. 
(Amb les palmes de la serra Paranxisa els torrentins confeccionaven graneres i després 

les venien personalment, per a la qual cosa recorrien el país de cap a cap, i pertot 
arreu el granerer torrentí era un personatge ben conegut).  

 
A aquest ofici típic al·ludeixen també els tòpics següents:  

 
- ¿Com et diuen? 

-Vicent.  
-¿D’a on eres? 
-De Torrent. 

-¿Quin ofici tens? 
-Graneréeeer 

a València 
Granerers com en Torrent  

no els voràs en cap de banda,  
puix en la sarieta al coll  

corren més de mitja Espanya. 
Encisasm, 55. 

Cavallers, sóc torrentí 
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i m’agraen les coses bones; 
de modo que porte ací, 

per als hòmens i les dones, 
miques, bollos i bon vi. 

BSCC, XXIII, 138.  
Farem com en Torrent, qua quan plou la deixen caure 

a Quart de Poblet. 
 

Ninguú tinga que diré res 
d’Honorat el teixidor:  
s’ha fet vei de Torrent 
per ser un poble millor. 

Encisam, 205. 
El miracle de Torrent;  

el sol fora i plogent 
a Torís.   

Acabar-se a garrotades, com el ball de Torrent 
a València 

(Ho diuen quan una disputa degenera en batussa. El Ball de Torrent és una pantomima 
molt aparatosa que acaba amb el pas dels “contrabandistes”, que reprenseta la lluita 

dels agutizils amb uns gitanos andalusos) 
 

Una rabosa i un rabosot s’ajuntaren per 
 un camí portant cadascun una llebre a la boca.  

La rabosa li pregunta al rabosot:  
-¡A on vas?- A Alaquàs-, contesta ell,  

i en obrir la boca li caigué la llebre, que  
la rabosa agafà ràpidament; i volen venjar-se, 

 li pregunta el robost a ella: -¿I  
tu, cap on vas? – A Torrent, i no separe 
 les dents-, retruca ella en les barres ben 

 apretades i sense amollar la llebre.  
a Cullera.  

(Aquest mateix conte el repeteix molt sovint el folklore geogràfic valencià, que l’aplica 
a dues poblacions veïnes, el nom d’una de les quals té vocals obertes i el de l’altra les 

té tancades totes).  
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Annex D.: “Línia 1” , en Teoria del caos, de Pau Alabajos.  
 

Travessant sense pressa 
els carrers de Torrent, 

amb la guitarra a l'esquena 
 

i cantant entre dents 
melodies precàries 
i versos incipients 
que em transporten 

de sobte al meu primer concert: 
 

tenia els nervis de punta 
i em suaven les mans, 
però pugí a l'escenari 

i comencí a interpretar 
molts d'aquells primers temes 

que jo vaig composar 
quan encara no havia fet els divuit anys. 

 
Amb el cor a la gola 
encara vaig cantar 

una última cançó de comiat. 
I les llums s'encengueren 

i La Rata es buidà 
i el silenci es tornà a apoderar 

de la meua ciutat. 
 

Els viatges en metro 
fins al centre del món, 

un racó en l'Hort de Trènor 
que només em sé jo, 
els colors de la torre 
amb la posta de sol 

i unes granotes de pedra 
custodiant una font 

El palauet dels Cortina 
que segueix palplantat, 
una avinguda infinita 

que ja no es diu com abans, 
el mercat dels divendres 
i tots els pins d'El Vedat 

conformen el mapamundi 
d'aquells dies llunyans. 

 
Que no es desdibuixen 
les marques del temps 

ni s'esborren de la meua ment 
ni els paisatges amables 
ni els amors persistents 

ni la suma de tots els moments 
que m'eriçaren la pell. 
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Annex E.: Fitxa de coavaluació. 
 

COAVALUACIÓ DE LA RUTA DELS COMPANYS I COMPANYES 
 

• Nom de l’alumne:  

Trets sobre el 
producte final: el 
videoclip 

 Fet Ben 
fet 

Molt 
ben fet 

 El videoclip s’ajusta a la tasca 
encomanada? 

   

Hi apareixen referències de la ciutat 
torrentina? 

   

Les imatges que conformen el videoclip 
són pròpies dels alumnes? 

   

La cançó elaborada és original pròpia?    
Pel que fa a l’edició i enregistrament del 
so, consideres que estan correctament 
treballat? 

   

Valoració pròpia de 
la ruta 

 Sí No 

 Consideres que la ruta ha resultat 
d’interés per a l’alumnat? 

  

T’agradaria repetir aquest tipus de 
projectes? 

  

Preguntes de 
reflexió 

 Justifica la teua 
resposta 

 El treball conjunt de l’aula i en concret 
al teu grup, s’ha desenvolupat amb 
componia, solidaritat, cooperació i 
respecte? 
 
 
 

 

Al llarg de la ruta has treballat la llengua 
i la literatura catalana?  
 
 
 
 

 

Quins aspectes de la ruta creus que es 
podrien millorar? 
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Annex F.: Mapa de la ruta literària. 
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Annex G.: Tríptic de la ruta. 
 

«Assumiràs la veu d'un poble 
i serà la veu del teu poble, 

i seràs, per a sempre, poble» 

TORRENT,


