Ruta històrica i literària
per Vila-real

Innovació docent i iniciació a la investigació en educació
lingüística i literària
Màster de Professorat en Educació Secundària

Raquel Gómez
Laia Santamaria
Matilde Vidal

València, 2017-2018

0

1

ÍNDEX
1. Introducció

3

1.1. Justificació

3

1.2. Contextualització

4

2. Marc teòric

6

2.1. Gènere del conte

6

2.2. L’autor, Vicent Fausto

7

3. Propostes de lectura i llocs literaris

9

3.1. Coneixements previs: partides rurals i toponímia lligada al conte

9

3.2. Fragments del conte i descripció dels espais

12

3.3. Descripció de la ruta

23

3.4. Data de realització i durada prevista

25

3.5. La ruta en imatges

26

4. Itinerari

29

5. Marc metodològic

31

5.1. Objectius generals i específics

31

5.2. Continguts generals i específics

32

5.3. Competències

33

5.4. Criteris d’avaluació

33

5.5. Seqüència d’activitats

35

6. Reflexió final

39

7. Bibliografia

40

8. Annexos

41

2

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació
La ruta literària que presentem i detallem en aquestes pàgines té com a punt de partida
la missió de crear nous lectors entre els adolescents, tot oferint un valor afegit, com és
l’interès de seguir coneixent més a fons la seua ciutat i la història d’aquesta.
Mitjançant aquesta ruta es pretén que els alumnes no només es motiven amb la
lectura, sinó que es busca que augmente la seua curiositat per obtindre més informació
sobre Vila-real a través dels seus elements històrics i patrimonials i el seu reflex al
llibre.
L’objectiu és que comprenguen i aprenguen més sobre determinats indrets i
noms de la ciutat i coneguen d’on vénen i per què són així, però també s’intenta que
valoren espais que veuen pràcticament a diari, però l’origen dels quals desconeixen.
El treball que ara s’exposa es basa en la lectura del conte La reina Pinella, de
Vicent Fausto i Manzano, un llibre recomanat per a alumnes del primer nivell de l’ESO
i escrit per un autor local, ja que un altre dels objectius d’aquesta guia és aconseguir que
els estudiants aprenguen a valorar també el treball dels escriptors de la ciutat.
A banda de programar activitats prèvies a la lectura i també durant la mateixa,
els alumnes participaran en una ruta que els servirà per a adquirir una nova visió de la
literatura, ja que tindran l’experiència de viure el llibre al seu propi poble, fins i tot,
esdevenint-se protagonista de la història.
El llibre triat és una novel·la curta de fantasia ambientada a diferents espais reals
de Vila-real, de manera que s’espera que la motivació dels lectors siga superior, perquè
la intenció, com hem dit, és implicar l’alumne dins la història de la ciutat, fent-los veure
que el municipi on viuen té grans històries que contar. Cada zona, carrer i racó té la seua
historieta i el seu origen.
La lectura ha estat triada d’entre un gran llistat de novel·les que tracten sobre la
ciutat, per tal d'afavorir l'empatia de l'estudiant cap a la història que es narra. Ara el que
cal fer és que els alumnes treballen abans, durant i després de l'activitat.
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1. 2. Contextualització
La ruta històrica i literària que realitzarem no es pot aplicar de manera general a tot
l’alumnat del País Valencià. En aquest cas concret, l’activitat està dissenyada per a
alumnes que es troben cursant 1r o 2n curs de l’ESO a qualsevol dels tres instituts
públics existents a Vila-real, com són l’IES Broch i Llop, el Francesc Tàrrega i l’institut
Miralcamp.
No obstant això, aquesta ruta es dirigirà específicament als joves del primer curs
d’ESO de l’IES Broch i Llop, a causa de l’àrea d’influència on es troba situat el centre,
a un barri amb una taxa d’immigració equiparable al nombre d’alumnes procedents de
famílies autòctones, que formen grups homogenis per l’alta integració en la societat
local. A més, parlem d’un centre modern i actiu quant a activitats, que compta amb
noves metodologies d’educació i professors joves i innovadors, que amb recursos
moderats aconsegueixen grans resultats.
Cal dir que Vila-real s’ubica a la comarca castellonenca de la Plana Baixa, que
limita al nord amb la Plana Alta i l’Alcalatén, a l’est amb la mar Mediterrània, al sud
amb el Camp de Morvedre, a l’oest amb l’Alt Millars i l’Alt Palància. La capital de la
comarca és Borriana, municipi que es troba a poc més de sis quilòmetres de la ciutat, els
terrenys de la qual va fer servir el rei Jaume I per a fundar la ciutat coneguda com a vila
reial, el 1273.
Aquest és un territori fonamentalment valencianoparlant, tot i que trobem una
gran influència del castellà, conseqüència de l’emigració que es va produir als anys 60
per part de persones arribades des del territori andalús, entre d’altres zones. A més, en
les darreres dues dècades, la immigració provinent dels països del nord d’Àfrica i de
l’est d’Europa ha sigut una constant que porta uns anys estabilitzada.
No obstant això, les generacions nascudes a la ciutat coneixen el valencià, però
solen parlar en castellà en molts casos. Cal destacar que Vila-real compta des del 2007
amb el qualificatiu de ciutat, amb tots els drets i deures que això comporta per haver
superat amb escreix els 50.000 habitants, situant-se en el segon lloc, per darrere de
Castelló, quant a nombre d’habitants a les comarques del nord del País Valencià. Per
això, aquesta guia se centra en el Broch i Llop com a centre que aglutina i representa
millor la idiosincrasia de la societat vila-realenca que, tot i comptar amb fortes
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campanyes d’impuls del valencià, encara hi ha alumnes que necessiten una empenta per
a reforçar l’ús de la llengua.
Per tant, una de les premisses de les quals partim és que cal fomentar el valencià
entre els alumnes, en aquest cas, mitjançant la lectura com a font de plaer, oci,
aprenentatge i, fins i tot, integració. Així, no només ens dirigirem als alumnes que
hagen triat el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV), sinó que també ens
centrarem en aquells que estudien en l’altra línia, ja que es converteixen en tot un repte
per a aquest projecte.
D’aquesta manera, podríem dir que la ruta, que s’integraria dins de l’assignatura
de Valencià: llengua i literatura, arribaria a uns 150 alumnes de la ciutat i podria tenir
un àmbit comunicatiu obert amb les altres assignatures de llengua.
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2. MARC TEÒRIC
2.1. Gènere del conte
El conte és una narració en prosa d’extensió breu, d’estructura simple i amb una gran
intensitat en la trama. Sol incloure ficció i estar protagonitzat per un grup reduït de
personatges, amb un argument senzill, tot i que la frontera entre conte llarg i una
novel·la curta no és fàcil de traçar. Així, cal dir que l’autor ha de dominar els registres,
l’argument i els personatges, és a dir, tots els aspectes de la narració.
El conte es transmet en origen per via oral (escolta, lectura…) i posteriorment es
creen noves formes. Trobem dues varietats, com són el conte popular i el conte literari.
El conte popular és una narració tradicional breu de fets imaginaris que es presenta en
múltiples versions que coincideixen en l’estructura, però difereixen en els detalls. El
mite i la llegenda, no obstant, també són narracions tradicionals, però solen considerarse gèneres autònoms. En canvi, el conte literari és el conte concebut i transmès
mitjançant l’escriptura. El text, fixat per escrit, es presenta generalment en una sola
versió, sense el joc de variants característic del conte popular.
El conte està format per tres parts: la introducció o plantejament, el nus o
desenvolupament i el desenllaç o final. La part inicial de la història és la introducció, on
es presenten tots els personatges i els seus propòsits i també on es presenta la normalitat
de la història, amb l’objectiu d’assentar les bases perquè el nus tinga sentit.
El desenvolupament és la part on es presenta el conflicte o el problema de la
història, pren forma i succeeixen els fets més importants. Aquesta part sorgeix a partir
d’una alteració d’allò plantejat a la introducció. El desenllaç o final és la part on se sol
donar el clímax, la solució a la història i finalitza la narració. Fins i tot, en els texts amb
final obert hi ha un desenllaç, que pot finalitzar amb un final feliç o no.
El conte presenta diverses característiques que el diferencien d’altres gèneres
narratius. Així, trobem la ficció, i és que, tot i que pot inspirar-se en fets reals, un conte
ha de retallar-se de la realitat per a funcionar com a tal.
A més, cal destacar que el conte té una estructura de fets entrellaçats (accióconseqüències) en un format de plantejament-nus-desenllaç i presenta una única línia
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argumental, a diferència del que ocorre a la novel·la, ja que al conte tots els fets
s’encadenen en una única successió de fets.
També presenta una estructura centrípeta, ja que tots els elements que es
mencionen en la narració del conte estan relacionats i funcionen com indicis de
l’argument. Hi ha un personatge principal, tot i que pot haver-ne altres, que és a qui li
ocorren els fets.
El conte inclou la unitat d’efecte, és a dir, està escrit per a ser llegit del principi a
la fi. Així, si el lector talla la lectura, és molt probable que es perda l’efecte narratiu.
L’estructura de la novel·la permet, en canvi, llegir-la per parts. El format dels contes
moderns sol ser la prosa i sempre sol ser breu.
2.2. L’autor, Vicent Fausto
Vicent Fausto i Manzano naix el 16 de juliol del 1945 a Vila-real (Castelló), ciutat on ha
viscut pràcticament tota la seua vida. Durant la seua joventut cursa els estudis de
Magisteri d’ensenyament primari a l’Escola Normal de Castelló i posteriorment es
llicencia en Pedagogia a la Universitat Central de Barcelona.
Entre els anys 1963 i 2005 -moment de la seua jubilació- treballa en
l’ensenyament tant a col·legis com instituts tant de Borriana (Castelló), com de
Sabadell, Barcelona i Gualba (Barcelona) i, finalment a Vila-real, jubilant-se al col·legi
públic Pascual Nácher. En la mateixa línia professional, ha realitzat tasques com a
professor de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica a l’ICE de la Universitat de
València i ha estat coordinador per a l’Ensenyament del Valencià i inspector
d’Educació. A més, ha treballat en l’elaboració d’eines didàctiques per al professorat
entre les que destaca la participació com a coautor del manual El nostre poble, Vilareal.
En l’àmbit literari, Fausto ha estat un autor prolífic quant a poesia, sector en el
qual va assolir el premi Ausiàs March (Gandia, 1968) amb el poemari Cantar de la veu
novella. A més, va fer publicacions com Palmira, Serenata, A flor de llavi i Hivern.
També ha aconseguit diversos premis i flors naturals en certàmens literaris com ara a
Castelló (1982, 1988, 1992, 1994), Alberic (Premi Francesc Badenes Dalmau, 1978),
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L’Espluga (Premi Antoni Amat i Roig, 2001), Canals (Francesc Bru, 2002), Lleida
(Certamen Marià, 2003), o Torroja del Priorat (Englantina d’Or, 2007).
En el seu treball com a narrador ha publicat els llibres Pare, anem!, Carmesina,
La reina Pinella -ambientats en Vila-real-, així com, La rebel·lió de les dones, A tots els
ulls brilla la mateixa llum, Això va anar així i En Joan de la Capa Gran. A això se
sumen els premis Xúquer (Alzira, 1985), Rafael Comenge (Alberic, 1988,2003), Roser
d’Or (Puigcerdà, 2006), Sant Carles Borromeu (Andorra la Vella, 2006), Amiba
(Barcelona, 2006) i Ramón Juncosa (Perpinyà, 2007). Important és també la seua
dedicació al relat breu i a la narrativa infantil.
Vicent Fausto ha conreat també el guionatge televisiu i publicat articles en
periòdics, revistes i ràdio, així com l’assaig amb l’estudi Lèxic vila-realenc en perill
d’extinció (Premi Ciutat de Vila-real, 2005).
En l’actualitat, ja jubilat, viu a Suera (Castelló), poble de la seua dona, on
esmerça el seu temps llegint, fent de llaurador, anant a algun centre escolar on demanen
la seua presència i participant en la vida cultural, escrivint el text de la representació
teatral d’Els Reis Mags o el llibre de caràcter esportiu Caminant per Suera. Rutes
circulars de senderisme.

8

3. PROPOSTES DE LECTURA I LLOCS LITERARIS
3.1. Coneixements previs: Partides rurals i toponímia lligada al conte

Pinella: nom d’un dels personatges de la història. Una de les sis parts del terme
municipal ubicada a la zona Oest. Nom probablement derivat de pineda o pinell, lloc
elevat des del qual poden observar-se alguns pins. Es correspon amb l’antic secà, avui
transformat en regadiu gràcies a l’aigua de les sènies.
Solades: topònim que dóna nom al poblat que es configura a l’actual zona centre i plaça
de la Vila al conte de Vicent Fausto. Es tracta d’una partida agrícola de la ciutat ubicada
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al nord-est que es correspon amb l’horta tradicional, regada per les sèquies que deriven
del Millars. El seu significat seria “part de terreny baix conseqüència del dipòsit de
materials que deixen les aigües al seu pas” (Obiol, 1987: 69).
Madrigal: nom del protagonista de la història i que dóna nom a una altra de les partides
rurals de la ciutat, ubicada al Nord-Oest. Aquesta zona també es correspon amb l’antic
secà, avui transformat en regadiu gràcies a l’aigua de les sénies. En la partida Madrigal
hi ha hagut tradicionalment una zona de cases d’esbarjo, anomenades popularment com
a masets, prop del Termet, espai que els veïns associen amb la zona de l’ermita de la
Mare de Déu de Gràcia. En els darrers anys, s’ha desenvolupat notablement i en
l’actualitat els masets del Madrigal han format una zona urbana més o menys compacta
i unida a la població. L’origen del nom es desconeix, tot i que el seu significat vindria a
dir que és un lloc proper a un riu.
Riu Millars: accident geogràfic que apareix reflectit a la història que ens ocupa. La
regulació de les seues aigües es remunta a 1.346. El regadiu que històricament ha nodrit
els camps de Vila-real prové i s’estructura a partir d’aquest riu, que voreja la ciutat pel
nord i que posa fi al seu trajecte a pocs quilòmetres, al terme municipal d’Almassora, on
desemboca a la mar.
Riu Sec: accident geogràfic que apareix a la història de La reina Pinella i que marca el
límit sud de la ciutat, separant-la de Les Alqueries, antigament pedania de Vila-real. No
sol portar aigua, tot i que durant les pluges torrencials porta les aigües cap a Borriana,
on desemboca a la mar.
Rambla de la Vídua: accident geogràfic que apareix al conte i que desemboca al riu
Millars, ja al terme municipal d’Almassora, a desenes de metres de Vila-real i a molt
pocs quilòmetres de la mar. Es tracta d’una rambla que prové des de la zona nord de
Castelló, mitjançant la confluència dels termes municipals de Culla, Serra d’Engarceran
i les Useres. En general, el nivell freàtic de la Rambla és més baix que el seu propi llit,
per la qual cosa es produeix una forta filtració que deixa sec el llit exceptuant l’època de
les pluges de tardor.
Caterina: Nom popular a Vila-real que du una de les protagonistes del conte. A la ciutat
se li coneix bàsicament per la celebració de la popular fira de Santa Caterina,
habitualment el darrer diumenge de novembre. És una de les tradicions més importants
10

que es viuen a la ciutat, ja que data de l’època de la fundació de la ciutat per Jaume I i
que dóna pas al Nadal, perquè els principals productes que es troben són dolços, però
també altres aliments com embotits i formatges, joguines i tot tipus de productes
artesanals. Cada any acull més de 200 venedors de tot l’Estat i es converteix en punt de
trobada de milers de veïns de tota la comarca.
Termet: Paratge natural on es desenvolupa gran part de la història. Es tracta d’un espai
natural que rep el nom de l’ermita que la ciutat dedica a la patrona -la Mare de Déu de
Gràcia- i que és el pulmó verd de Vila-real i punt de referència i trobada dels veïns,
especialment en els mesos d’estiu.
Séquia Major: Patrimoni hidràulic d’alt valor històric i sentimental per als vila-realencs.
Naix al paratge del Termet, en un desviament del riu Millars i recorre tota la senda
botànica i la vora del riu fins arribar al terme municipal, travessant-lo de nord a sud i
eixint cap a altres municipis del sud de la comarca. D’ella es nodreixen nombroses
partides rurals. Prové de l’època de la fundació de la ciutat.
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3.2. Fragments del conte i descripció dels espais
-Plaça de la Vila. Monument històric-artístic declarat Bé d’Interés Cultural al 1974.
Plaça de forma quadrada i amb porxes. Inclou l’antic Palau Reial, edificat perquè
servira de lloc de descans del rei Jaume I. Ací es desenvolupa part de la història de La
reina Pinella.

Pàgina 32
“El parell de pastors, que tan amablement havien tret el pinellà de la perillosa situació
en què l’havien posat els gossos d’atura, eren dos joves de les Solades, un llogarret
situat a mitja hora de camí a sol naixent, regit per la sobirana Caterina. Els terribles
animals que tant havien esglaiat els pinellans eren bous braus que els soladins
acostumaven a pasturar per la vora d’aquell riu.
Assabentats que en foren la resta de pinellans, van sovintejar el lloc d’encontre que, des
d’aleshores, va servir com a mercat d’intercanvi de productes entre la gent de les
desconegudes Solades i la de Vila Reial de Pinella. La freqüència dels contactes va fer
que tots dos pobles acabaren aprenent l’idioma del veí”.

Pàgina 33
“Les paraules anaven pujant de to, les armes eixien a relluir com més va més. Per fi, i a
punt d’acabar tot com el rosari de l’aurora, van partir palletes i cadascú se’n va tornar al
seu poble i van esdevindre, des d’aquell mateix moment, pobles enemics”.

Pàgina 41
“No eren de la mateixa opinió els del poble veí. Alertats des del mateix dia de
l’incident, estaven esperant d’un moment a un altre la violenta visita de la gent de
Pinella. Així és com no els va agafar desprevinguts l’arribada de Madrigal i els
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companys. Al bell punt d’haver-los atalaiats, un rabadà va deixar el ramat i se’n va
tornar corrents a les Solades per tal de donar-ne avís”.
Pàgina 41
“En això que, arribats que foren a un dels accessos del poblet, van quedar ben
estranyats: les cases, d’esquena als afores, eren unides formant panys, mentre que el
carrer d’entrada era barrat amb grossos cabirons de fusta disposats horitzontalment de
pany a pany i a la vegada lligats a uns altres de verticals amb grosses sogues. Per
aquella banda el poble semblava una gàbia”.
Pàgina 42
“Per fi arribaren a la segona entrada, que també trobaren amb un barram similar a
l’anterior, i així també els succeí amb les dues restants. Si aquell poble només tenia
accés per les quatre boques dels dos carrers disposats en forma de creu, i les quatre
boques eren embarrerades…, van pensar, com s’ho havien de fer?”.
“En la faena de la descàrrega eren quan, de sobte, un so agut va omplir tots i cadascun
dels carrers de la vila. Música era allò, música de dolçaina que ells havien conegut quan
encara eren amics dels soladins. Els pastors del poble de la reina Caterina, mentre
pasturaven els seus animals, tenien costum de fer sonar aquell cridaner instrument amb
l’acompanyament d’un tabalet”.
Pàgina 74
“Sense la seua estimada Pinella, la gent del seu poble va començar a establir-se a les
Solades, prop de les terres que donaven fruits a mans plenes i, ja sense distinció
d’orígens, es van fondre en un sol poble que va prendre el nom de Vila Reial en honor
de les dues reines ja mortes”.
-Riu Sec. Al llibre, denominat Sonella.
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Pàgina 31
“El poble va continuar creixent i estenent els seus dominis, a poc a poc, pam a pam. Les
rodalies de la banda dreta del riu se’ls van quedar menudes. En això que, eixamplant els
seus dominis cap a la part de migdia, van arribar fins a la vora d’un altre riu cabalós que
baixava de les veïnes muntanyes. Assabentada Pinella del descobriment, el va batejar
com Sonella, paraula que en el seu idioma volia dir camí del sol, ja que fou seguint el
sol com arribaren al curs d’aigua”.
Pàgines 69-70
“A hores d’ara no se sap per què el Sonella no va recobrar la seua aigua. ¿Fou un oblit
de Pinella en la invocació, o pel contrari va ser la seua reial i màgica voluntat la que així
ho va disposar? Ningú no va gosar preguntar-li la raó a Pinella. Simplement, el van
rebatejar com el riu sec”.
-Assut del Termet. Principal element de l’arquitectura hidràulica i punt de partida de
tot el complex sistema de sèquies de tot el terme de Vila-real que es nodreix del Millars.
Data de l’època romana i s’ha consolidat al llarg dels segles amb diferents obres.
Apareix a la història.

Pàgina 74
“Per tal de fer més ric el seu regne, Arteu va disposar que un poc més amunt de Vila
Reial de Pinella s’hi fera un assut que baixara les aigües del riu a les fèrtils terres de les
Solades”.

-Coveta i ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Coveta transformada en santuari. Es té
constància de la seua existència des del 1.500 aproximadament. Sobre ella s’alça
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l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, centre neuràlgic del conegut com a Termet. Nucli
de la història.

Pàgina 15
“A l’altra banda del pou, la reina Pinella va manar edificar el seu palau reial, una
construcció no massa gran que va voler allí mateix, sobre la cova on havia dormit les
primeres nits d’estança en aquella terra. I la cova fou, d’aleshores endavant, l’estança
més estimada per la sobirana”.
Pàgines 74-75
“Les terres de l’antiga Vila Reial de Pinella on jeien per sempre Madrigal, Pinella i
Caterina van ser declarades lloc sagrat i d’oració. Tots els anys el poble de Vila Reial hi
pujava en romeria per tal de remembrar els seus avantpassats, ja fets de terra de la
mateixa terra. I per tal de distingir aquella part de terme la van anomenar el Termet.

-Pou del Termet.

S’ubica davant de la cova del pastoret. Part de la història es

desenvolupa al voltant d’aquest estimat element, les aigües del qual han estat molt
desitjades pels devots.
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Pàgina 15
“A poca distància del riu, i a la vora d’un pou de fresca i abundant aigua, van edificar el
seu nou poble, al qual van posar per nom Vila Reial de Pinella, en homenatge a la
sobirana que els havia guiat. I a la vora del pou van plantar un esqueix de l’arbre sagrat
que portaven del seu país, l’arbre que feia flors blanques i oloroses tot l’any sense
perdre mai la seua filla verda, el mandarí. I en aquella nova i fèrtil terra, el mandarí va
créixer ufà i esponerós tornant a oferir-los les blanquíssimes flors que s’anaven
renovellant tot l’any com la neu de l’antiga pàtria, ara tan lluny”.
Pàgina 27
“Pinella i Madrigal se’n van tornar cap al poblat on tothom dormir. Reconfortat per les
paraules de sa mare, el jove va acceptar la impossibilitat del seu amor per les dones
d’aigua. I al poc de temps va recobrar l’alegria ans perduda. Sa mare, per celebrar la
milloria del fill, va organitzar una gran festa. I com a regal per a l’abans entristit jove,
les donzelles del poblat van ballar aquella nit una nova dansa, formant una filera
sinuosa, els braços en l’aire i donant voltes al pou i a l’arbre sagrat. Era com la dansa de
les dones d’aigua en acomiadar-se la nit de la seua segona aparició.
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Aquella dansa, que el poble va adoptar com a pròpia, constitueix a hores d’ara, al cap de
segles i més segles, un dels seus més pregons senyals d’identitat. La coneixen per el ball
de l’anguila”.
Pàgina 56
“La celebració de les noces s’hi va estendre durant més de quinze dies seguits. Primer
tots plegats a un poble i després a l’altre, els súbdits d’ambdues reines van gaudir del
menjar i de la festa sense fi ni aturança. Els uns ballaven el seu ball de l’anguila mentre
que els altres els acompanyaven amb la dolçaina i el tabal”.
“Els de les Solades, van preparar per a l’ocasió la festa entre les festes, l’acanyissament
de bous, de la qual tan ingrat record tenien els de Vila Reial, i que ara era motiu
d’alegria i amistat. A tal efecte, van disposar grans cadafals de fusta a les vores de la
plaça perquè els del poble veí, que no es refiaven de trepitjar la mateixa terra que el
brau, pogueren admirar els joves soladins que, davant i darrere del bou i portant llargues
canyes amb fiblons, daven sobrada prova del seu indòmit valor”.

-Pilotes de frare i altres menjars típics de Vila-real.

Pàgina 37
“Pinella va anar a la recerca d’un vell llibre on hi havia ancestrals receptes màgiques
amb les quals amanir menges i beuratges de màgics resultats. Per fi en va trobar una que
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la va satisfer plenament: “Menjar dels déus: Pilotes de frare”. Ràpidament va manar als
seus cuiners que li prepararen vint dotzenes d’unitats d’aquell menjar dels déus.
Per més que el narrador s’hi esforce li és del tot punt impossible explicar exactament
l’ambrosia triada per Pinella. Les tals pilotes de frare, veritable menjar dels déus, eren
com uns pans menuts i rodons dins dels quals hi havia una mena de crema de delitoses i
insospitades essències, digna de tots els déus haguts i per haver. Pinella, pou de saviesa
i astúcia, confiava que amb tal regal el seu fill ablaniria el cor dels soladins i, de retruc,
una vegada signada la pau, conquistaria el cor de qui a ell li’l tenia robat”.
Pàgina 56
“Soladina era la carn de bou al tombet que uns i altres devoraven, com de la fèrtil horta
de les Solades eren les més diverses fruites que les taules omplien. Pinellenc era el peix
que tots menjaven, pescat al mateix Serabis, com pinellenques eren les postres que per
acord unànime posaven bon punt a cada menjar, les delicioses, úniques i immillorables
pilotes de frare que, sense distinció d’edat ni origen, tots engolien sense parar”.
Pàgina 57
“Allò va ser ja el cim de les satisfaccions de Caterina. Sense esperar que la companya li
insistira més, li va explicar de dalt a baix com es feia la carn de bou al tombet, la coca
celestial, les figues albardades, l’arròs al forn… i tants i tants menjars que van posar el
segell definitiu a l’amistat entre els dos pobles”.
Pàgina 75
“I els habitants de l’actual Vila Reial, ara Vila-real, mengen llépolament les pilotes de
frare sense saber que aital menjar, menjar de déus és”.
-’Barco’ voltat i riu Millars. Roca de grans dimensions que es troba al bell mig del riu
i que es coneix popularment amb eixe nom per la seua forma. A La reina Pinella es
mostra com el vaixell en el qual mor ofegat el seu protagonista.
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Pàgines 9-10
“La dona que havia donat l’ordre era la reina Pinella, una sobirana que venia amb la
seua tribu des de les llunyanes terres del nord europeu. Qui comandava la tripulació el
seu fill primogènit Madrigal, i el riu pel qual anaven entrant era el Millars, el riu que
desemboca a la Mediterrània després de serpentejar aquella planura de clima benèvol,
cel blau i terres generoses en arbres i fruits de tota mena, que tant va plaure els
expedicionaris.
I remuntant el Millars van arribar a un lloc on semblava que el riu corria empresonat per
ambdues vores, sobretot la de la dreta, quasi vertical i de considerable alçària”.
Pàgina 67
“Et maleïsc per sempre més, a tu i a tots els cursos d’aigua de banda i banda. Eixuts i
ben eixuts quedareu pels dies dels dies, i en vosaltres ja mai més no florirà la vida.
Tothom va escoltar atemorit les paraules de la sobirana. A l’instant, les aigües del
Serabis i del Sonella van desaparéixer, deixant al descobert els pedregosos llits, com si
tota la vida haguessen estat eixutes barrancades.
Estupefactes i atordits pel prodigi, sobretot els soladins, que eren desconeixedors dels
poders de Pinella, van seguir una altra vegada les passes de la dolguda mare. Aquesta,
sense dir res, va caminar durant una estona fins arribar al punt on al bell mig del riu era
el vaixell bolcat, la quilla al cap d’amunt i el costellam enlaire. Assenyalant-lo fixament,
també el va maleir.
-I a tu, vaixell traïdor, a qui vaig encomanar una missió de vida i d’amor, i vas esdevenir
taüt del meu fill Madrigal, torna’t pedra, car de pedra seria el teu cor, si cor tingueres.
No havia acabat de dir la darrera de les paraules, quan l’embarcació va bescanviar la
fusta de què era feta per la més dura de les pedres”.
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Pàgina 69
“Encara als dies d’avui, enmig del Millars, s’ho pot trobar el vaixell bolcat de pedra, on
va morir Madrigal”.
Pàgina 75
“A hores d’ara ja no queda cap resta original de l’antiga població riberenca. Només el
vaixell bolcat és testimoni petrificat d’aquells antics temps”.

-Senda botànica o camí del Botànic Calduch. Denominada així en record del popular
herbari que arreplegava herbes i productes de la zona per a elaborar els seus productes.
Els seus descendents, també dedicats a la sector farmacèutic durant dècades van crear el
famós ‘ungüent de Vila-real’, per als llavis tallats i esquerdats que patien els
treballadors del camp, que es va fer famós sota el nom de Suavina. El recorregut natural,
de fàcil accés, porta per la vora del riu fins el pont medieval de Santa Quitèria, que
separa Vila-real del terme d’Almassora.

Pàgina 75
“Novells brots de l’arbre de les blanques flors han poblat el terme, de nord a sud i
d’orient a occident, restant verge només el sagrat Termet, regne del timonet. A les nits
de lluna plena, encara les dones d’aigua dansen, canten i filen a la llum de la lluna. I
cada any, al solstici d’estiu, es renovella el miracle del naixement d’aquells éssers
màgics, filles de la goteta de rou que davalla dels timonets del Termet”.
-Rambla de la Vídua.
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Pàgina 70
“Com tampoc no sé perquè no va recuperar l’aigua un dels afluents de la banda esquerra
del Millars, que va restar com seca rambla per sempre més i que, des d’aleshores, van
conéixer com Rambla de la Vídua en honor de la sobirana”.
-Séquia Major. Naix al costat de l’assut i recorre tota la senda botànica per a endinsarse a la ciutat, travessant-la de nord a sud. A la història també es narra el seu naixement.

Pàgina 74
“Colze a colze, els dos pobles van dur a terme una obra de titans, construint una
llarguíssima séquia que unia els dos pobles. L’arribada de l’aigua va obrar el miracle de
la riquesa dels regnícoles mitjançant el conreu dels plançons de l’arbre sagrat”.
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3.3. Descripció de la ruta
El nostre viatge per Vila-real i el seu terme comença a les 8.00 hores des de l'IES Broch
i Llop. Des d’allà ens dirigirem per la Sèquia Major cap a la plaça de la Vila,
monument històric-artístic i declarat Bé d’Interés Cultural el 1974. Aquest és el primer
lloc literari que apareix a La reina Pinella com el poblat de les Solades. Des d’ací, on
recordarem alguns dels fragments on es representa i ens dirigirem pel carrer d’Onda cap
a l’avinguda de Vicente Sanchis, des d’on ens dirigirem cap al camí de l’Ermita.
Passarem per la plaça del Llaurador i l’Estadi del Madrigal, on ens aturarem per a
parlar sobre el protagonista del llibre i l’origen d’aquest topònim i el que representa per
a la ciutat.
Després seguirem el camí fins al pinar del Termet de la Mare de Déu de
Gràcia, passant per la Casa Museu de Llorens Poy, autor d’alguna de les obres més
emblemàtiques que trobarem al Termet posteriorment. També deixarem enrere el
cementeri municipal i arribarem a la creu de terme, des d’on farem el darrer tram.
Arribats al paratge, visitarem la casa de l’Assut i el mirarem des del mirador superior,
on també llegirem alguns fragments del llibre.
Acte seguit, baixarem a la plaça del Pastoret -una altra de les obres de Llorens
Poy-, on a banda de veure l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, entrarem a la seua
coveta, que també apareix al llibre. Després de fer l’explicació pertinent, eixirem cap al
pou del Termet, que està a pocs metres, i baixarem al Molí del Termet, on farem una
xicoteta parada per a esmorzar i degustarem pilotes de frare, un dolç típic de la ciutat i
que també apareix a la història. Ho farem aprofitant que al costat del molí hi ha un
restaurant municipal, que ens haurà preparat prèviament aquests dolços.
En acabar, baixarem al riu Millars, que al llibre s’anomena Serabis, i visitarem
el famós barco voltat on va morir Madrigal. Tornarem a la ciutat per la senda
botànica, que discorre al costat del Millars, juntament amb l’inici de la sèquia Major,
que durant diversos quilòmetres travessa la ciutat. A la ruta natural trobarem un altre
molí històric de la ciutat (el conegut com Molí Bisbal o de Tatxes) i arribarem fins al
pont medieval de Santa Quitèria, que separa Vila-real d’Almassora i que també dóna
nom a una de les protagonistes de la història. En aquest indret també parlarem sobre la
Rambla de la Vídua, que està a 300 metres i que a La reina Pinella apareix en alguns
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dels fragments. Després de llegir l’apartat on es tracta el tema, tornarem a la ciutat per
l’antiga via augusta i, deixant enrere la basílica de sant Pasqual, farem el camí fins a
l’institut de nou pel tram urbà de la Sèquia Major.
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3.4. Data de realització i durada prevista
Aquesta activitat es realitzarà a inicis del mes de maig, abans de les festes en honor a
sant Pasqual -patró de la ciutat-, que tenen lloc al voltant del 17 de maig i que durant 10
dies interrompen el calendari educatiu. Per tant, no s’aconsella la seua realització els
darrers dies del mes de maig o inicis del juny, ja que, tot i que podria servir per a gaudir
d’una activitat lúdica de final de curs, potser l’agenda d’estudiants i professors no és la
més idònia, perquè els darrers dies sempre hi ha compromisos com exàmens,
avaluacions i una major activitat per a apurar a l’aula l’explicació de tots els continguts
exposats als llibres de text.
També cal tenir en compte que gran part del programa durant les festes patronals
es desenvolupa al cor de la ciutat, on es centra una part de la història de La reina
Pinella. Per això, seria una bona opció que els xiquets coneguen millor part de les seues
tradicions i els llocs on s’han desenvolupat històricament abans de les celebracions.
D’altra banda, el fet de recórrer l’entorn natural del paratge protegit del Millars on també s’ambienta la narració- serveix per a conèixer amb antelació un espai on uns
mesos després, al final de l’agost o inici de setembre, es desenvoluparan les festes en
honor a la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. A més, aquest espai emblemàtic és molt
visitat, especialment a l’estiu, per la qual cosa, s’atorga una possibilitat d’oci gratuïta
per a fer una visita amb els pares, amics i familiars, durant l’estiu.
Per descomptat, al mes de maig es considera que els alumnes ja hauran tingut
temps per a llegir i treballar l’obra i, és clar, l’oratge també acompanyarà.
Pel que fa a la ruta, es considera que el temps idoni per a la seua realització no
haurà de sobrepassar les quatre o cinc hores, és a dir, un matí. La ruta es faria a peu,
eixint del centre educatiu a les 8.15 hores i l’hora de tornada al centre seria cap a les
13.00 o 14.00 hores.
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3.5. La ruta en imatges

IES Broch i Llop i plaça de la Vila.

Plaça del Llaurador i Estadi del Madrigal.

Casa-Museu de Vicente Llorens Poy -escultor local Fill Predilecte- i creu de terme.

Pinar del Termet i Casa de l’Assut.
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Assut del Termet i ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

Ermita i plaça del Pastoret. Pouet del Termet, ubicat al costat de la coveta.

Riu Millars, Molí del Termet, barco voltat i inici de la ruta botànica.

Ruta botànica amb inici de la Sèquia Major.
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Pont de Santa Quitèria i recorregut de la Séquia a la ciutat.
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4. ITINERARI

8.15 hores --> Inici des de l’IES Broch i Llop. Ens dirigirem cap a la plaça de la Vila.
8.45 hores --> Plaça de la Vila. Explicació i lectura de fragments del llibre.
9.15 hores → Eixida cap al Termet de la Mare de Déu de Gràcia.
9.35 hores → Parada a la plaça del Llaurador i Estadi de la Ceràmica. Explicació
sobre aquesta zona de la ciutat.
9.45 hores → Eixida cap a la casa-museu de Llorens Poy. Breu explicació al jardí.
9.55 hores → Eixida cap a la creu de terme, el pinar i casa de l’Assut.
10.30 hores → Explicació sobre l’Assut i lectura de fragments del llibre.
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10.45 hores → Trajecte cap a la plaça del Pastoret, ermita i coveta.
10.55 hores → Arribada i explicació sobre la coveta i lectura del llibre.
11.30 hores → Visita al pouet, molí i esmorzar.
12.15 hores → Visita al riu i barco voltat, lectura del text.
12.25 hores → Eixida cap a la ciutat per la senda botànica i sèquia Major.
13.00 hores → Arribada al pont de Santa Quitèria. Breu explicació i lectura de
fragments del llibre.
13.15 hores → Camí de tornada a l’institut.
13.45-14.00 hores → Arribada a l’IES Broch i Llop.
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5. MARC METODOLÒGIC
5.1. Objectius generals i específics
Amb la ruta històrica i literària per Vila-real es pretén aconseguir una sèrie d’objectius
que afecten a l’alumne i a la millora de les seues capacitats de comprensió i l’adquisició
de nous coneixements sobre la història i patrimoni material i immaterial de la seua
ciutat, sense oblidar la importància de trobar en la lectura una font de plaer i
enriquiment personal. Així, s’enumeren de manera més concreta els objectius més
importants que mitjançant aquesta guia es preveuen assolir:

Objectius generals

Objectius específics

Competències

1. Comprendre discursos orals i 1.1. Llegir textos de manera [CCLD]
[CCA]
escrits en els diversos contextos de reflexiva,
tot
intentant
[CAA]
l’activitat social i cultural
endevinar on està ambientada [CSC]
cada escena
2. Conéixer, valorar i respectar els 2.1. Aprendre llocs nous del [CCLD]
[CCA]
aspectes bàsics de la cultura i la poble i aprofundir en la seua
[CSC]
història pròpies i dels altres, així història
com el patrimoni artístic i cultural
3.

Comprendre

textos

literaris 3.1. Entendre La reina Pinella [CCLD]
[CCA]
utilitzant els coneixements sobre i els seus paral·lelismes amb
[CAA]
les convencions de cada gènere, els els llocs emblemàtics de la [CSC]
temes i motius de la tradició ciutat

mitjançant

el

literària i els recursos estilístics. coneixement del gènere del
Apreciar-ne

les

possibilitats conte

comunicatives per a la millora de la
producció personal
4. Aproximar-se al coneixement de 4. 1. Conéixer i valorar els [CCLD]
[CCA]
mostres del patrimoni literari i autors locals i el seu llegat
[CSC]
valorar-lo com una manera de literari, tot centrant-se en
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simbolitzar l’experiència individual Vicent Fausto
i col·lectiva
5. Interpretar i utilitzar la lectura i 5. 1. Gaudir de la literatura [CCLD]
[CCA]
l’escriptura com a fonts de plaer, mitjançant els contes i la
[CAA]
d’enriquiment personal i del fantasia, amb la lectura de La [CAIP]
[CSC]
coneixement del món, i consolidar reina Pinella, ja que la ruta
hàbits lectors per mitjà de textos literària funciona com una
adequats a l’edat

activitat d’animació lectora,
consolidar l’hàbit lector dels
alumnes de 2n d’ESO i
conéixer part del patrimoni i
la història de la seua ciutat

5.2. Continguts generals i específics
Per a l’assoliment dels objectius, s’han de tractar els següents continguts, tant generals
com específics.
Continguts generals
1.

Desenvolupament

Continguts específics
de

l’autonomia 1.1. Assoliment de l’autonomia lectora

lectora i valoració de la literatura com a mitjançant la lectura del conte La reina
font de plaer i coneixement

Pinella i consideració de la importància
de la fantasia en el relat

2. Coneixement de les característiques de 2.1. Reflexió sobre la importància de
la tipologia narrativa en general i del l’escriptura com un instrument per a la
conte en particular

creativitat,

que facilita aprenentatges i

serveix d’estímul per al desenvolupament
personal
3.

Contacte,

mitjançant

la

lectura, 3.1. Coneixement de l’autor vila-realenc

d’autors locals i històries de Vila-real

Vicent Fausto i part de la seua obra

4. Lectura comentada del conte amb 4.1. Accés i apreciació dels principals
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especial incidència cap als paral·lelismes espais històrics i patrimonials del terme
amb els espais emblemàtics de la ciutat

de Vila-real

5. Composició de textos d’intenció 5.1. Elaboració d’un producte final,
literària i oral i elaboració de treballs presentació d’un quadern didàctic i
sobre lectures

presentació davant la resta de companys

5.3. Competències
El present projecte de guia preveu assolir els objectius anteriorment esmentats
mitjançant diverses activitats, que permetran els estudiants adquirir una sèrie de
competències previstes per la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
(LOMQE) mitjançant la lectura de La reina Pinella i la participació en la ruta literària:
-Competència comunicativa, lingüística i audiovisual [CCLD]
-Competència cultural i artística [CCA]
-Competència d’aprendre a aprendre [CAA]
-Competència en l’autonomia i la iniciativa personal [CAIP]
-Competència social i ciutadana [CSC]
5.4. Criteris d’avaluació
A continuació comentarem aquells continguts que avaluarem i per tal de
comprovar que l'alumnat ha assolit els aprenentatges que calen i hagen desenvolupat les
competències bàsiques i transversals de forma progressiva. Per tant, els criteris
d'avaluació són:

Criteris d’avaluació
1. Participar activament i respectuosament en col·loquis i debats regulats per a
prendre decisions col·lectives, expressant el desacord de manera assertiva, seguint les
indicacions del moderador i exposant de forma clara i ordenada les conclusions,
utilitzant el lèxic adequat al nivell educatiu i les estratègies d’interacció oral.
2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos
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rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant
empatia i reconeixent les seues aportacions, així com utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.
3. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels àmbits personal, acadèmic i
social, de tipologies diverses (aprofundint en els recursos expressius dels narratius i
descriptius, centrant-se en els instructius de forma autònoma, i en els expositius amb
supervisió), a través de l’anàlisi dels elements formals i de contingut propis del nivell
acadèmic, i utilitzant les estratègies de comprensió lectora adequades al text i a
l’objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les
tasques d’aprenentatge.
4.

Realitzar, amb ajuda de guies, de forma eficaç, tasques o projectes, tindre

iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el desenvolupament i actuar amb
flexibilitat buscant amb suport solucions alternatives.

Segons aquests criteris, se seguirà una rúbrica d’avaluació on es podrà valorar amb una
puntuació estandaritzada l’actitud i aprenentatge de l’alumne al llarg de la ruta literària:

Criteris

Molt assolit
(8-10 punts)

Moderadament
assolit (5-8 punts)

Poc o gens assolit
(Poc: 3-5 punts)
(Gens: 0-2 punts)

Implicació en la
posada en comú de
l’obra amb l’autor

L’alumnat hi
participa
activament
formulant
preguntes i
comentant la
lectura

L’alumnat hi
participa poques
vegades, però fa
alguna pregunta i
mostra interès

L’alumnat no hi
participa i no
mostra la
coneixença de la
lectura, ni intervé
en la posada en
comú

Activitats durant la
ruta literària

L’alumnat hi
participa
activament en totes
les activitats,
mostra la
coneixença de

L’alumnat no s’ha
implicat en totes les
activitats encara
que mostra que ha
llegit l’obra i té una
actitud bona

L’alumnat no
s’implica en les
activitats, ni mostra
que ha llegit l’obra,
mostra desinterés i
no té una actitud
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l’obra i té una
actitud molt
positiva
Elaboració d’un
L’alumnat escriu
diari personal sobre amb correcció al
la ruta
diari, mostra la
implicació en la
ruta reflectint-la
d’una manera
detallada i té una
bona presentació

adequada durant
l’eixida
L’alumnat escriu
amb correcció,
encara que falta
contingut, la
presentació és
correcta

L’alumnat no
escriu al diari, ni
s’implica en la seua
elaboració

5.5. Seqüència d’activitats
Les activitats pensades perquè l’alumnat treballe en aquesta seqüència es divideixen en
activitats de tres tipus. Com que fins al maig no es realitzarà la ruta literària prevista, els
alumnes hauran d’entrar en contacte amb el tema de la ruta abans d’aquestes dates.
5.5.1. Abans de la ruta.
D’aquesta manera, una de les activitats prèvies a la ruta és la lectura del llibre La reina
Pinella de Vicent Fausto, així podran anar comprenent i desxifrant les descripcions dels
llocs que apareixen i intentar endevinar o deduir a quins llocs actuals fa referència. És
recomanable que la data límit perquè tinguen el llibre llegit, de manera individual, siga
la primera setmana després de tornar de les vacances de Nadal.
La segona activitat es tracta d’un encontre entre l’autor de l’obra i l’alumnat a la
biblioteca del centre. És una activitat pensada per a posar en comú la lectura de l’obra,
tenint davant al propi autor per resoldre dubtes, però també perquè explique el motiu de
l’escriptura d’una obra ambientada en el seu poble i com ho va aconseguir. Així,
l’alumne podrà aprendre coneixements que únicament amb la lectura no aprendria. La
participació de l’alumnat durant l’encontre perquè hi haja interacció és fonamental, per
tant, l’alumnat haurà de preparar-se una mena de qüestions o idees per comentar-les
amb els companys i l’autor.
5.5.2. Activitats durant l’activitat extraescolar.
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Durant la ruta literària, hi ha una sèrie de llocs que visitarem que mereixen una especial
atenció, per tant, l’alumnat descobrirà eixos llocs mitjançant unes activitats diverses que
li permetran establir connexions entre el que són actualment i la seua representació en
l’obra. Així, descobriran coses i fets que no sabien d’aquests llocs, aportant-los un
enriquiment cultural i històric molt sa. Tot açò, es donarà amb l’ajuda i col·laboració
desinteressada del propi autor del llibre, que ens acompanyarà durant tot el recorregut.

Localització
Plaça de la Vila

Activitats

Recursos

Representació d’un

Llibre La reina

fragment de l’obra

Pinella

Durada

10 min.

(pàg. 33)
Plaça del

Explicació de

Llaurador i Estadi

l’origen i la

de la Ceràmica

importància del

Diari de l’activitat

10 min.

terme “Madrigal”
Preguntar a la gent
Termet de la Mare que
de Déu de Gràcia

hi

coneixen

haja

si Full

blanc

i

10 min.

l’origen bolígraf

del nom del lloc
Explicació de qui
Casa-museu de

era aquesta persona

Llorens Poy

i visita de la casa en

Càmera

30 min.

què vivia
Casa de l’Assut

Visita a l’Assut i

Full

lectura del fragment bolígraf

blanc

i
15 min.

de com va nàixer
l’Assut al conte
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Lectura de

Llibre

La

reina

Ermita de la Mare fragments (pàg. 15 i Pinella i diari.
de Déu de Gràcia

15 min.

74-75) i explicació
de Vicent Fausto
Lectura

fragment Llibre

Pouet i molí del (pàg 27).

reina

Pinella, càmera i

Ball de l’anguila.

Termet

La

diari.

30 min.

Explicació de les
“pilotes de frare”.
ESMORZAR I DEGUSTACIÓ “PILOTES DE FRARE”
Explicació

de

la

història de l’obra
Barco voltat

basada ací.

Llibre

Lectura

Pinella i càmera

dramatitzada

La

reina
15 min.

d’un

fragment (pàg. 67)
Pont

de

Quitèria

Santa

Explicació del seu
significat i

5 min.

importància

5.5.3. Activitats de després.
L’activitat que hauria de realitzar l’alumnat, de manera individual, una vegada
finalitzada la ruta, seria un diari on es recullen les activitats, les sensacions, actituds,
opinions, imatges, vídeos i, fins i tot, algun dibuix de cada alumne. Aquesta activitat
serveix al professor per avaluar a l’alumne, però també a ell mateix, ja que a través de
les opinions de l’alumnat podria millorar o modificar alguna cosa que considerara
oportuna.
El diari tindria la forma prototípica, cada foli seria un dia de feina relacionat en
l’activitat i ahí s’inclouria tot. Així, l’activitat no quedaria en un “no res”, sinó que
tindria un reflex del treball i la implicació de l’alumnat. Una vegada fets tots, a classe es
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podria decidir si enquadernar-los i de quina manera, perquè cadascú poguera emportarse’l a casa com un record.
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6. REFLEXIÓ FINAL
Com que en primer lloc l’alumnat ha de llegir l’obra, primer ens haurem de centrar en el
foment de la lectura, fent-los veure que a través d’un llibre també es poden descobrir
llocs o històries del seu propi entorn i que formen part del seu patrimoni personal, social
i cultural. Així, la lectura deixa de ser una activitat obligatòria per a ser una activitat
més enriquidora, interactiva i agradable.
La visita de l’autor i la seua presència durant la ruta afavoreixen la comprensió
de les diferents explicacions tant dels llocs com dels fragments, històries o anècdotes. A
més, també motiva l’alumnat a implicar-se de forma més activa en la lectura i la seua
interpretació.
D’altra banda, aquesta proposta està pensada per treballar d’una manera més
lúdica i dinàmica amb l’alumnat, però no deixa de ser un mitjà diferent per a
l’aprenentatge on els joves lligen, aprenen a treballar en grup, ixen de l’aula, coneixen
nous espais d’aprenentatge i també treballen la imaginació (mitjançant la fantasia), la
reflexió i la producció escrita.
No obstant això, cal tenir en compte que el temps de realització de la ruta és
variable depenent de la implicació i l’actitud de l’alumnat, ja que no és el mateix fer
l’activitat amb un grup en què el comportament és més o menys adequat que amb una
classe poc participativa i amb poques ganes de fer coses diferents.
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8. ANNEXOS
'La reina Pinella'
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