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1. Introducció
1.1. Contextualització de la proposta.
Aquest treball consisteix en una proposta de seqüència didàctica centrada en la
realització d’una eixida literària d’una jornada escolar per la comarca de la Safor,
concretament a la localitat de Gandia. L’objectiu de la seqüència és el treball de la
literatura de proximitat, centrada en la figura de Joan M. Monjo, i destinat a l’últim curs
de la secundària de l’IES Joan Fuster de Bellreguard.
Considerem fonamental que l’alumnat de la Safor conega a un escriptor que,
malauradament, ha quedat relegat a un segon pla tot i els esforços per remarcar la seua
tasca com a escriptor. L’institut escollit té una rellevància majúscula, ja que el mateix
Monjo va exercir com a docent durant alguns anys en aquest centre i, de fet, la
biblioteca escolar fou batejada amb el seu nom. Per tant, no hi ha major motivació per
als estudiants que conèixer una figura com la de Monjo, que a més, té un vincle molt
especial amb el seu institut. Un alumnat que haurà de plasmar a través de diferents
activitats tot el que han après durant aquesta seqüència, amb el treball previ a la ruta,
durant l’eixida i el posterior. Cal remarcar que les activitats que es realitzaran de forma
prèvia a l’eixida –presentació de l’autor, lectura de fragments de les seues obres,
investigació sobre la seua figura-, durant la ruta –tractament de qüestions històriques i
polítiques, gimcana, dramatització o lectura d’algun passatge de l’autor-, així com
després de l’activitat –creació d’un pòster de promoció de l’autor, intercanvi
d’experiències i avaluació.
Com que Joan M. Monjo publicà diverses obres –algunes d’elles de forma
pòstuma-, no té sentit centrar la seqüència didàctica en només un dels seus llibres. La
fórmula escollida és presentar aquells escrits on la Safor aparegui com a element
central, fet que pot despertar l’atenció dels estudiants en reconèixer el seu entorn més
immediat a través de la lectura d’aquest autor. Així doncs, Matricules d’Honor,
Esquema per a quaranta-set documents d’identitat, Ducat d’Ombres, Les quatre
estacions, El llenguatge dels cavalls, Esborreu-me del record, Les ales de l’Àngel Vidal
i De Josep Rausell a Pep Mosca series les obres on la fisonomia d’aquesta comarca
valenciana apareix reflectida i on es podria dignificar la tasca d’aquesta figura literària.
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Tot i això, cal recordar que no serà una lectura total d’aquests llibres. De forma íntegra
sols hauran de llegir aquells que hi considerem.
1.2. Dates de realització i durada prevista
L’activitat està prevista per realitzar-se de cara a la primavera, entre el segon i el tercer
trimestre del curs. Escollim així aquestes dates perquè és l’època de l’any en què més
bona temperatura fa per poder gaudir amb l’alumnat d’un dia de ruta magnífic.
Respecte a la durada de la ruta, serà d’un dia d’eixida (8:00-15:00), un de preparació i
un altre, posterior a l’eixida, per acabar de perfilar activitats i finalitzar amb la figura de
Monjo.
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2. Marc metodològic
2.1.

Continguts

Contingut general

Contingut específic

1. Lectura, comprensió, interpretació i anàlisi de textos

1. Lectura d’articles de J. M.

escrits narratius (notícies, reportatges, cròniques, etc.), Monjo, aproximació a la seua figura com
instructius (lleis, normes, etc.), expositius (reportatges, a escriptor periodístic, destacant la seua
monografies,

diccionaris

diversos,

etc.),

argumentatius faceta descriptiva.

(editorial, article d’opinió, columna, carta al director, crítica,
textos publicitaris en periòdics, revistes, tanques, web, etc.).
2. Després de la lectura: identificar o deduir el tema, la

2.

Relació

tesi, la idea principal, els arguments, la intenció de l’autor i autobiogràfic

a

del

l’obra

seu

text

Quaranta-set

l’organització del contingut; respondre a preguntes concretes documents d’identitat al seu context més
sobre aspectes formals, de contingut i de relació amb el immediat.
context;

elaborar

conclusions

personals,

relacionant

el

contingut amb la pròpia experiència i formant-se una opinió
pròpia a partir de la informació del text.
3. Aplicació del coneixement sobre les propietats

3. Redacció d’un text per al pòster

textuals (adequació, coherència i cohesió) en l’escriptura de explicant aspectes de J. M. Monjo
textos dels àmbits periodístic i publicitari.
4. Planificació i realització amb autonomia de projectes

4.1. Realització d’un pòster per a

de treball individuals i en equip sobre temes del currículum, promocionar la Figura de J.M Monjo a l’
amb especial interés per les obres literàries, o sobre temes institut.
socials, científics, culturals, professionals i literaris motivadors
per a l’alumnat seguint les fases del procés: presentació
(coneixement de

l’objectiu del

projecte,

activació

de

coneixements previs, organització i planificació), busca
d’informació (planificació; obtenció, selecció, reorganització i
posada en comú de la informació), elaboració del producte
final (procés d’escriptura), presentació (exposició del producte
final), avaluació (avaluació, autoavaluació i coavaluació del
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4.2. Autoavaluació del pòster i de
les seues destreses
,

producte final i del procés d’elaboració del projecte).
5. Utilització de diferents tipus de biblioteques (aula,
centre, pública, personal, virtual) per a obtindre informació.
6. Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de
la imatge.

5. Apropament a la recerca:
biblioteques, arxius.
6. Disseny del Pòster a través d’un
suport informàtic.

7. Ús de servicis de la web social com ara blogs, wikis,
fòrums, etc

7. Utilització del twitter per a
desenvolupar una tasca comunicativa.

8.Tècniques d’elaboració de treballs personals, de

8.Realització d’un text imitant les

creació i/o d’investigació senzilla i supervisada sobre una tècniques narratives de J. M. Monjo.
lectura realitzada.
9. Pràctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure,

9. Lectura de diversos textos en

silenciosa, en veu alta) de textos literaris com a font de gaudi i motiu de la Ruta Literària.
informació i com un mitjà d’aprenentatge i enriquiment
personal.
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2.2.

Objectius

Objectius generals

Objectius específics

1.Afavoriment del descobriment d’una

1.Coneixer Gandia i els llocs més emblemàtics

geografia literària i lingüística i els valors en relació amb Joan M. Monjo.
patrimonials d’una comunitat lingüística.

2.Reforçar

comportaments

2.Reforçar comportaments positius d’estima a

positius

d’estima a la llengua, la literatura, la història, el la llengua, la literatura, la història, el paisatge i el
paisatge i el patrimoni del territori valencià.

patrimoni de Gandia.

3.Dinamització dels textos: extraure els

3.Tractar diversos llibres de Joan Monjo i

textos dels llibres i fer un contrast amb el territori contrastar fragments amb Gandia.
que es vol tractar.

4.Atracció per diverses localitzacions que

4.Redescobrir la comarca de la Safor i les

varen servir d’inspiració a l’autor en la creació de seues particularitats.
les seues obres.
5.Admiració de l’autor i la seua obra, amb

5.Redescobrir de Monjo i la seua obra,
mitjançant una petita recerca sobre l’autor i la seua
l’ajuda d’Internet.
obra per aproximar-se a la figura de J. M. Monjo i al
període històric del seu moment; així com visualitzar
un vídeo sobre ell.
6. Foment de la lectura manera activa i
6.Llegir
diverses
obres
de
Monjo
dinàmica i relacionant-ho amb diversos tipus de acompanyades d’activitats i relacionar-ho amb els les
textos.

descripcions autobiogràfiques
7.Aprendre a cercar llibres a la biblioteca

7.Cercar llibres a la biblioteca de Monjo.

de manera autònoma i independent.
8. Crear i produir un dibuix a partir d’un

8.Estimulació de la capacitat de creació
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d’activitats fora de les aules a mode d’expressió fragment de Les quatre estacions, i dramatització
personal i de comunicació, mitjançant la realització d’alguns fragments per tal de desenvolupar el treball
d’activitats lúdiques.

en grup, l’expressió oral i les competències pròpies
del teatre.

9.Foment de l’ús i aplicació de les xarxes
socials.

9.Crear un Twitter personalitzat sobre alguna
cosa relacionada amb la ruta.

10.Afavoriment i foment de l’esperit crític

10.Fomentar del desenvolupament de l’esperit

dels alumnes amb el desenvolupament i la defensa crític amb la defensa de les pròpies idees i el respecte
de les pròpies idees i les dels companys.

de les de la resta, mitjançant la realització d’un debat
entorn a un personatge molt important de la obra de
Monjo.

11. Foment de l’ús de las TIC.

11.Crear d’un pòster final mitjançant l’ús de
las TIC.
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2.3.

Seqüència d’activitats

2.3.1. Preparació d’activitats
ACTIVITAT

ORGANITZAC
IÓ

RECURSOS

TEMPS

OBJECTIUS
GENERALS

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

CCLI, CD, CAA,
CSC, SIEE

ACTIVITATS ABANS D’EIXIR
1.Visualiztació
d’un vídeo
sobre l’autor

Tota la classe

Suport
informàtic

6 min

1, 5

2.Petita
recerca sobre
l’autor i la
seua obra per
aproximar-se a
la figura de J.
M. Monjo i al
període
històric del seu
moment

Individual

Suport
informàtic

7 min

1, 5, 3

3.Lectura d’un
fragment de
l’obra Les
quatreestacions i
dibuix d’allò
que els
suggereix

Tota la classe

Quadern
d’activitats

15 min

1, 2, 5, 9

CCLI, CAA,
SIEE, CSC. CEC

CCLI, CAA,
SIEE, CEC

ACTIVITATS DURANT L’EIXIDA
4.Creació d’un
text
autobiogràfic a
partir d’un
fragment de
l’autobiografia
de Monjo a
l’Esquema per
a quaranta set
documents…
5. Lectura dels
diversos textos
produïts pels
alumnes

Individual

Quadern
d’activitats

20 min

4, 5, 6, 7

CCLI, CAA,
SIEE, CSC. CEC

Individual

Quadern de
textos i
recursos per a
expressar-se
oralment

20 min

2, 4, 5, 6, 7

CCLI, CAA,
SIEE, CSC. CEC
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6.Cercar
llibres de
Monjo amb
ajuda del
personal
qualificat.
7.Activitat a
twitter
8.Repartiment
de diversos
contes del
Llenguatge
dels cavalls i
dramatització

Grups de 5 a 7
persones

Tècnic de la
biblioteca per
a l’explicació i
per al suport

1 hora

1, 2, 3, 4, 5

Grups de 5 a 7
persones

Suport mòbil,
accés a
internet i a les
xarxes socials

20 min

1, 2, 3, 4, 5, 9,
10

CCLI, CAA,
SIEE, CEC

Grups de 5 a 7
persones

Quadern de
textos i
recursos per a
expressar-se
oralment

1 hora

1, 2, 3, 4, 7, 9

CCLI, CD, CAA,
SIEE, CEC, CSC

CCLI, CD, CAA,
CSC, SIEE, CEC

ACTIVITATS DESPRÉS DE L’EIXIDA
9. Debat guiat
al voltant de la
figura de
l’Àngel Vidal
10. Creació
d’un Pòster

Tota la classe

Quadern de
textos

20 min

5, 9

CCLI, CAA, CSC.
SIEE, CEC

Individual

Suport
informàtic,
accés a
Internet

2h

10, 5, 6

CCLI, CAA, CSC,
SIEE, CEC

Grups

Recursos per a
llegir,
expressar-se
oralment,
interpretar i
dramatitzar

20 min

5,9,10

CCLI, CAA, CSC,
SIEE, CEC

11. Avaluació
de l’activitat

2.3.2. Desenvolupament de les activitats
● Activitats abans d’eixir:
1.
inèdits

Visualització del vídeo Fira del Llibre TV | JULI CAPILLA “Oh! Dietaris
de

Joan

M.

Monjo”

(Lletra

Impresa)

(enllaç

a

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jxkTO2p4Pwo). Aquesta activitat consisteix en la
visualització d’aquesta tertúlia en format audiovisual de poc més de cinc minuts on
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l’editor Juli Capilla analitza la figura de l’autor gandià a partir de l’obra “Oh! Dietaris
inèdits de Joan M. Monjo”. De nou, l’objectiu és contextualitzar a la figura de
l’escriptor i res millor que unes paraules d’aquells literats que tan bé el coneixien. Es
pretén mostrar la cara més genuïna i personal de l’escriptor que fou Joan M. Monjo, un
dels autors valencians més singulars de la seua època, onze anys després de la seua
mort. Per a poder realitzar el visionament, serà necessari un suport informàtic i un
projector, per tal de convertir aquest exercici en una activitat cooperativa i comuna a
tota la classe. L’altra opció és acudir a l’aula d’informàtica i que el visionament es
realitze per parelles agrupades al voltant de cada ordinador. Aquesta tasca té una durada
prevista de 6 minuts.
2.

Petita recerca dels alumnes sobre l’autor i la seua obra per aproximar-se a la

figura de J. M. Monjo i al període històric del seu moment. Aquesta activitat té una
finalitat clarament informativa per tal de donar context a l’alumnat sobre l’escriptor al
voltant del qual gira tota la ruta literària. La idea és que els estudiants cerquen tota la
informació possible, bé siga a través de les diferents webs culturals d’Internet (el
professorat haurà comprovat prèviament que hi ha contingut emmagatzemat a la xarxa
per tal de possibilitar la tasca) o bé siga desplaçant-se a una biblioteca per tal de
consultar-ho (tant la biblioteca del centre que du el nom de l’autor com els diferents
arxius municipals). No obstant això, tenint en compte la immediatesa que proporciona
Internet, es prioritzarà la recerca en línia. Per aquest motiu, serà necessari acudir a l’aula
d’informàtica per tal de poder accedir a la informació, agrupats els alumnats per parelles
o petits grups que facen possible el treball en grup. L’altra opció seria autoritzar l’ús
dels telèfons intel·ligents per tal de cercar la informació requerida, limitat i únicament
durant el temps que dure l’activitat. Malgrat que aquesta alternativa també es
contempla, la prioritat és acudir a l’aula d’informàtica. L’objectiu fonamental és que es
conega al Monjo escriptor, la seua obra com un dels autors contemporanis de La Safor
més brillants dels últims anys i quin vincle tenia amb el centre i amb la comarca.
Aquesta tasca té una durada prevista de 15 minuts.
3.

Lectura d’alguns fragments de l’obra de Monjo on fa diverses descripcions sobre

les 4 estacions. En aquesta activitats els alumnes hauran de llegir el text que parla sobre
l’estiu i dibuixar-ne allò que els suggereix.
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● Activitats durant l’eixida
4. Creació d’un text autobiogràfic a partir d’un fragment de l’autobiografia de
Monjo a Esquema per a quaranta-set document nacionals d’identitat. En aquesta
activitat, cada alumne haurà de fer una petita composició autobiogràfica per tal
d’impulsar la redacció de textos i les seues diferents propietats (amb la cohesió i
coherència com a màxims exponents). A una de les parades de la ruta programades pel
professorat, s’elaboraran aquestes autobiografies al quadern de textos. Unes
produccions senzilles que suposen el punt de partida de la ruta literària i que busquen
despertar l’esperit descriptiu de l’estudiantat. Prèviament s’haurà presentat un exemple
del que es busca amb un fragment d’Esquema per a quaranta-set documents nacionals
d’identitat, on el propi Monjo escriu part de la seua biografia. Així doncs, aquesta
activitat té un valor doble, ja que presenta d’una banda s’enceta l’eixida presentant a
l’autor gràcies a un text que recull la seua vida; d’altra banda, s’incentiva la participació
dels alumnes mitjançant l’escriptura d’una autobiografia que pot despertar l’esperit
narratiu dels estudiants. Aquesta tasca té una durada prevista de 20 minuts.
5. Lectura dels diversos textos produïts pels alumnes. Aquesta activitat es farà a
la porta de la Biblioteca Central Municipal i consistirà en la lectura dels alumnes de les
seues creacions autobiogràfiques realitzades en l’activitat anterior, per tal d’afavorir
l’expressió oral i escrita de la visió que cadascú té de si mateix, així com de comprovar
que han entès, més o menys, com es fa un text d’aquestes característiques.
6. Cercar llibres de Monjo amb ajuda del personal qualificat. Una vegada hem
llegit les creacions autobiogràfiques dels alumnes a la porta de la Biblioteca, passarem
dins d’aquesta i ens reunirem amb una persona especialitzada que ens farà de guia i
ajudarà els alumnes a buscar obres de l’autor que estem tractant. Aquesta és una
activitat que té dos objectius fonamentals: el primer és que els alumnes, per grups
d’aproximadament cinc o sis persones, coneguen les obres de Monjo, i el segon és
fomentar i afavorir en ells la recerca conscient i autònoma de llibres a qualsevol
biblioteca.
7. Activitat twitter. Aquesta es farà al carrer de la Beneficència. Es tracta que els
alumnes, per parelles o xicotets grups, publiquen a twitter alguna cosa que els haja
agradat molt relacionada amb el que hem vist i fet al llarg del dia fins aquest moment.
D’aquesta manera, ells podran desenvolupar les seues opinions i el professorat podrà
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veure quines activitats realitzades fins al moment ha agradat més a l’alumnat i quines no
tant.
8. Repartiment de diversos contes del Llenguatge dels cavalls i dramatització.
En l’ermita de Santa Anna farem el repartiment per grups de cinc o sis persones dels
contes que componen el llibre del llenguatge dels cavalls; de manera que els alumnes
hauran de llegir el que els ha tocat i organitzar-se per la dramatització d’aquest. Es
tracta que l’alumnat desenvolupe diverses competències: treball en grup, lectura de
textos pertanyents a Monjo, expressió oral i aplicació de les habilitats teatrals.
● Activitats després de la Ruta
9. Debat guiat al voltant de la figura de l’Àngel Vidal. En aquesta activitat es
reuniran en grups de 6 persones i, hauran de decidir si li tallen les ales a Àngel Vidal o
no. Cadascun dels alumnes assumirà el rol d’un personatge de la novel·la: Àngel Vidal,
son pare, el metge Simonet Berguedà, mossén Ramon Noguera, el mestre Antoni
Ballester, el capità d’infanteria, l’oncle Joaquim. Abans de començar, cada grup buscarà
els arguments per defensar la posició del personatge que representa i, contraarguments
que utilitzaran per rebatre els altres. Amb el fragment que trobem a la pàgina 122 “mal
no són les ales, que poden ser ben magnífiques, el mal és la mateixa societat que no et
deixa volar... ni estimar les teues ales” encetarem una reflexió final sobre la novel·la,
fent qüestionar-se als alumnes que vol dir l’expressió subratllada.
10. La següent activitat consisteix en la creació d’un Pòster mitjançant un
programa en línia. Amb aquesta proposta avaluarem a l’alumnat, tant per la seua
capacitat de creació com pels coneixements adquirits sobre la figura i obra de Joan M.
Monjo. Les noves tecnologies són fonamentals per a l’educació, amb una figura com la
de Monjo, desconeguda en molts casos, volem que els alumnes creen un pòster per a
promocionar alguna obra o algun aspecte de la seua obra. A través d’un programa en
línia de creació de pòsters Canva.
11. L’última activitat consisteix en una autoavaluació de la ruta. Els alumnes
hauran de respondre a les preguntes que se li faran al quadern d’activitats. En aquesta
autoavaluació valorarem la capacitat crítica de l’alumne i, a més a més, tindrem en
compte les suggerències dels estudiants.
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3. Desenvolupament de la Ruta
3.1 Distàncies i temps entre parades:
08:00 Punt de partida de la ruta: IES Joan Fuster (Bellreguard). El recorregut
Bellreguard-Gandia es realitzarà amb autobús llogat prèviament amb un preu de 3 euros
per persona. Per tant, alumnes i professors eixiran des del centre escolar on els recollirà
el bus i es dirigiran cap a l’Estació d’Autobusos de Gandia.
●

Temps i distància empleats: 25 minuts (5.6 quilòmetres).

09:00 Primera parada: des del Parc de l’estació ens dirigirem cap a l’Escola
Pia de Gandia, situada a la plaça Escola Pia, 7. En aquest punt, coneixerem un poc de la
història d’aquesta escola i, a més, establirem la relació entre Monjo i aquesta institució.
Als peus del seu claustre durem a terme l’activitat número

4. Aquesta pràctica

consistirà en la creació d’un text autobiogràfic, basant-se en l’autobiografia que fa
Monjo a 47 documents nacionals... Aprofiratem aquesta parada per a parlar sobre la
pròpia experiència de l’autor en el seu llarg viatge per ser escriptor i, per descomptat,
per llegir els magnífics poemes que acompanyen el text de Monjo.
●

Temps i distància empleats: 4 minuts (280 metres).

9:45 Segona parada: des de l’Escola Pia ens dirigirem cap a la Biblioteca
Municipal de Gandia (IMAB) pel carrer Carles de Borja fins a la plaça del Rei Jaume I,
més aviat, coneguda com la placeta dels colomets. En aquest punt neuràlgic gandià
tindran lloc diverses activitats; d’una banda, llegirem les creacions de l’alumnat i,
d’altra, els mateixos alumnes faran una recerca amb el personal de Biblioteca
Municipal. En aquesta parada ens acompanyarà professor Josep Sendra, company de
feina i amic durant els últims anys de vida del nostre autor. La biblioteca la considerem
un punt literari perquè, com a qualsevol persona de la comarca de la Safor o de la ciutat
de Gandia, és un espai cultural molt important. Aquesta localització ens ajudarà a
entendre un poc més la vida i obra de Joan M. Monjo.
●

Temps i distància empleats: 4 minuts (350 metres).
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o

Especificacions: durant la visita a la biblioteca i la recerca

que hi desenvoluparan, aprofitarem per a fer un breu esplai i, així,
esmorzar.
10:45 Tercera parada: des de la biblioteca ens dirigirem cap al carrer de la
Beneficència. Ací, emplaçament on va viure Monjo llegirem els fragments pertinents de
la seua obra. Desenvoluparem, a través de la xarxa social Twitter, una activitat
interactiva per potenciar les valoracions i l’esperit crític. Aquesta parada ....
●

Temps i distància empleats: 1 minut (57 metres).

11:20 Quarta parada: quasi al costat del carrer Beneficència, hi podem trobar
el carrer de la Puríssima, que amb gran enginy i ironia, Moncho el va batejar com a
“Puríssima Street”. En aquesta parada, deixarem de banda les activitats per tal de donar
la paraula i el protagonisme amb el col·loqui de Josep Sendra, que ens parlarà sobre la
faceta de Monjo com a professor del Joan Fuster, centre des d’on ve l’alumnat.
L’objectiu és conèixer en major profunditat a l’autor i qui millor que un company i amic
com és Sendra i en un emplaçament tan carismàtic i, alhora, tranquil com és el Carrer
Puríssima per a fer el col·loqui.
●

Temps i distància empleats: 2 minuts (120 metres).

12:30 Cinquena parada: després d’acomiadar a Sendra, abandonarem Gandia
per tal de traslladar-nos a Beniopa, concretament a l’Ermita de Santa Anna. Fins ara, la
ruta s’havia desenvolupat íntegrament a la capital de La Safor però ara ens traslladem a
aquesta pedania també pertanyent al municipi de Gandia on va nàixer Monjo tot i que es
criarà a la capital. Aquest desplaçament es realitzarà amb autobús, ja que la distància
que separa ambdues ubicacions és de 3’1 quilòmetres. Tot i que es podria fer caminant,
atenent les circumstàncies de ser un grup nombrós i heterogeni i adaptant-nos a les
limitacions que marca l’horari, és preferible emprar el mateix bus que ens ha dut per tal
de cobrir el trajecte Gandia-Beniopa. Per tant, ens recollirà al Passeig de les Germanies
(situat a pocs metres del Puríssima Street) i ens deixarà als peus de l’Ermita de Santa
Anna (a l’antic terme de Beniopa). Situada damunt d’un turó, aquesta construcció
permet contemplar l’horta de Gandia, el mar Mediterrani i ambdós municipis. En aquest
lloc privilegiat, farem el repartiment per grups de cinc o sis persones dels contes que
componen el llibre del llenguatge dels cavalls; de manera que els alumnes hauran de
llegir el que els ha tocat i organitzar-se per la dramatització d’aquest.
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●

Temps i distància empleats: 9 minuts (3’1 quilòmetres).

13:55 Sissena parada: l’Ermita de Santa Anna està situada a poc menys d’un
quilòmetre del centre de Beniopa. Aquest recorregut serà realitzat a peu per tal de
traslladar-nos a la Biblioteca Municipal de Beniopa, on finalitzarem l’eixida amb la
lectura de textos pertanyents a Monjo seleccionats prèviament. En acabar aquesta
activitat, l’autobus en recollirà a la mateixa porta de la biblioteca per dur-nos a l’IES
Joan Fuster de nou. Està prevista que la ruta finalitze a les 15:00 hores amb l’arribada
del bus al centre educatiu.
●

Temps i distància empleats: 14 minuts (6’1 quilòmetres).
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4. Criteris d’Avaluació.
1. Escoltar i parlar:
a.

Participació activa i respectuosa en intercanvis comunicatius sobre temes

polèmics d'actualitat relacionats amb la figura de l’Àngel Vidal; defensa crítica de les
pròpies opinions; adequació del llenguatge i registre a la situació comunicativa i
utilització de les estratègies d'interacció oral.
b.

Participació per grups de treball per a aconseguir metes comunes

assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; suport als companys i companyes
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions; utilització del diàleg igualitari
per resoldre conflictes i discrepàncies.
c.

Producció oral de textos narratius de Joan M. Monjo; utilització

d'estratègies d'expressió oral i elements no verbals propis de la dramatització, aplicació
de les propietats textuals i la riquesa lèxica.

2.

Llegir i escriure:

a.

Realització, críticament i creativa, de les activitats, individuals o

col·lectives, i del projecte final, amb autonomia, relacionats amb l’autor en qüestió.
b.

Realització independent i eficaç de les activitats propostes, tenint

iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les fortaleses i debilitats,
mostrant curiositat i interés durant el seu desenvolupament i actuant amb flexibilitat
buscant per pròpia iniciativa solucions alternatives.

3.

Coneixement de la llengua:

a.

Identificació de l'ús connotatiu i denotatiu de la llengua per captar el

sentit global del text; aplicació de l'ús connotatiu i denotatiu de la llengua en
l’elaboració de textos.
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4.

Educació literària:

a.

Realització de lectures d'obres literàries de l’autor en qüestió, Joan M.

Monjo, escollides i proposades pel professorat, en silenci, en veu alta o participant en
dramatitzacions dels textos, aplicant tècniques expressives i teatrals.

4.1 Rúbrica d’Avaluació

ASSOLIT
Participació activa i respectuosa en
intercanvis comunicatius.
Defensa crítica de les pròpies
opinions.
Adequació del llenguatge i registre a
la situació comunicativa i utilització
de les estratègies d'interacció oral.
Participació per grups de treball
assumint diversos rols amb eficàcia i
responsabilitat; suport als companys
i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions;
utilització del diàleg igualitari per
resoldre conflictes i discrepàncies.
Utilització d'estratègies d'expressió
oral i elements no verbals propis de
la dramatització, amb la correcta
aplicació de les propietats textuals i
riquesa léxica.
Realització, críticament i creativa, de
les activitats, individuals o
col·lectives.
Realització independent i eficaç de
les activitats propostes, tenint
iniciativa per a emprendre i proposar
accions sent conscient de les
fortaleses i debilitats, mostrant
curiositat i interés, i actuant amb
flexibilitat buscant solucions
alternatives.
Identificació de l'ús connotatiu i
denotatiu de la llengua per captar el
sentit global del text i la seua
aplicació en l’elaboració d’un text
autobiogràfic.
Realització de lectures d'obres
literàries en veu alta o participant en
dramatitzacions dels textos, aplicant
18

POC ASSOLIT

NO ASSOLIT

tècniques expressives i teatrals.
Ús correcte de les Tic i les xarxes
socials en les activitatas
corresponents de recerca
d’informació sobre l’autor, la creació
d’un twitter i la producció del
projecte final.
Creació d’un pòster aplicant les
pautes marcades pel professorat i un
correcte ús de les Tic.
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5. Reflexió final
La idea fonamental en la qual se sustenta aquest projecte és la creació d'una
seqüència de treball per ensenyar i valorar la literatura de proximitat, en aquest cas
encarnada en la figura de Joan M. Monjo. En una època on els llibres abunden però
manquen els lectors, és fonamental conéixer allò que ens envolta per tal d'aprendre a
estimar i cuidar-ho. Partim de la concepció clàssica però errònia que més enllà d'Ausiàs
March, Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, al panorama valencià estem orfes d'autors.
Sembla que hem d'acudir als veïns del nord per tal d'ampliar el catàleg i poder consumir
productes en llengua catalana. Aquest projecte és una demostració que això no és així.
Existeixen una gran quantitat d'autors contemporanis valencians amb esplèndides
produccions, no sols literatura infantil i juvenil, sinó també adulta. I, com a
finalitat, aspirem al fet que les noves generacions d'estudiants coneguen aquests autors
que s'allunyen dels típics escriptors internacionals traduïts a infinites llengües com
puguen ser J. K. Rowlling, Brandon Sanderson o Arturo Pérez-Reverte entre altres.
D'entre tots els autors que es podien escollir, vam apostar per la figura de Joan M.
Monjo per diverses raons. La primera, i tal vegada la més important, és per una
qüestió d'identitat. Aquest autor, malauradament, ha estat condemnat a un segon pla o,
fins i tot, a l'oblit. Sembla que no ha existit mai i, a Gandia, pocs poden presumir d'una
obra tan prolifera i brillant a parts iguals. Posar en vàlua les tasques d'aquest personatge
onze anys després de la seua mort és el petit homenatge que podem fer-li a un dels
guardians de la llengua i literatura valenciana. El segon motiu, essencial també en
l'elecció d'aquest escriptor, és l'institut educatiu al qual va dirigit. L'IES Joan Fuster de
Bellreguard és el centre escollit per tal de realitzar aquesta proposta. Però no és casual
aquesta elecció, és en aquest centre on Monjo va desenvolupar gran part de la seua
trajectòria com a docent de Llengua i Literatura Valenciana. De fet, fruit de la seua
inesperada mort, es va batejar la biblioteca del centre amb el seu nom. Aquestes són els
dos principals motius de la nostra elecció, però hi ha més. El contingut de l'obra de
l'autor, on apareix reflectida tant Gandia com la seua horta, la gran varietat d'obres i
escrits adaptables per a un públic juvenil (en aquest cas 4t de l'ESO) o les
interconnexions amb altres esferes de l'educació com puga ser la història han incentivat
aquesta

decisió.

El format en el qual es configura aquesta seqüència didàctica és en una eixida, no sols
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del centre sinó també de la rutina. El que es busca és la realització d'una activitat on els
alumnes adopten un rol actiu i participatiu, convertint l'eixida en un contacte directe
amb l'entorn més immediat així com una experiència diferent pel fet de recórrer els
espais treballats a les lectures. L'aprenentatge es transforma així en una mena de lliçons
significatives, atractiva i divertida. L'objectiu, a més de la recuperació de la figura de
Monjo i de la literatura de proximitat, és que els estudiants vegin en la llengua i la
literatura una finestra que es pot treballar de diverses formes. El dinamisme d'aquesta
activitat és clau per persuadir a l'alumnat sobre l'estima de la literatura.
D'altra banda, com s'ha esmentat anteriorment, la ruta literària pren el nom de La Safor
de Monjo en honor a l'escriptor i docent Joan M. Monjo. Tant les activitats, com els
llibres i els textos escollits s'adeqüen al nivell per al qual va dirigit. No obstant això, la
ruta també podria plantejar-se com un d'homenatge pòstum per a un públic més adult
amb la recuperació de les obres i el prestigi de l'autor a una comarca amb una gran
tradició literària. Lògicament s'haurien d'adaptar tant les parades com la selecció de
textos, però es tracta d'una ruta que abasta des del públic juvenil fins a l'adult.
A més, s'ha volgut fer un projecte multidisciplinari on les TIC tinguen un paper central.
Per aquest motiu s'ha creat un web interactiu on estan tots els continguts en
línia necessaris per a poder dur a terme les diferents activitats de la seqüència. Des de la
informació biogràfica de l'autor, passant per continguts audiovisuals i la selecció de
textos són alguns dels recursos que hi han emmagatzemats a la pàgina web. No sols és
útil per a l'alumnat -acotant-los d'aquesta manera al web de la ruta dins del que és l'oceà
d'Internet- sinó també per a pares, tutors o públic interessat a fer aquesta eixida.
Apareixen detallades les parades i les activitats, així com una descripció de la ruta. Fruit
d'aquest ús, s'autoritzarà l'ús del telèfon mòbil durant el període en el qual es
desenvolupe la seqüència didàctica, especialment per a l'eixida fora de l'aula.
En definitiva, s'ha plantejat una seqüència amb la ambició més gran possible però,
alhora, amb una gran humilitat. S'ha contactat amb persones que considerem que poden
aportar, bé siga a la confecció de la mateixa o bé en la realització d'activitats. Aquestes
són Josep Sendra, company a l'IES Joan Fuster i amic de l'escriptor, i Josep M. Monjo,
germà de l'autor. Tot per arredonir una eixida que conté tots els ingredients per tal
d'obtenir una resolució satisfactòria.
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6. Annexos
1. Autorització paterna

AUTORITZACIÓ PATERNA
En/Na _______________________________, pare/mare/tutor/tutora de
l'alumne/alumna_________________________________,
AUTORITZE al meu fill/filla/tutelat en participar en l'activitat de la
Ruta Literària del pròxim dia................................................, proposada
per l' IES Joan Fuster. Cal portar esmorzar i dinar; a més, es recomana
que els alumnes porten aparells electrònics tals com telèfons mòbils
perquè hi farem una activitat. Pel que fa al transport, s'abonaran 15 dies
abans els 3 € de l'autobús.
__________________________, __ de/d’ ____________ de 2019.

Firma del pare/mare o tutor:

IES Joan Fuster
C/ Enric Soler i Godes
46713 Bellreguard, València
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2. Exemple de pòster

EL LLENGUATGE
DELS CAVALLS
PERSONATGES MÍTICS DE LES NOSTRES LLEGENDES QUE JUNT ALS ELEMENTS
EMBLEMÀTICS DE LA NATURA CONJUGUEN UN ESPAI ÚNIC DE CREACIÓ LITERÀRIA.

JOAN M. MONJO
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3. Mapa de la Ruta Literària
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4. Pàgina web
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26

27

5. Twitter
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6. Quadern d’activitats
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1. Visualització d’un vídeo sobre l’autor.

2. Feu una petita recerca sobre l’autor: vida, obra, context històric, etc., i escriviu
amb brevetat el que considereu més rellevant. (Aula d’informàtica)
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3. Joan M. Monjo fa una descripció sobre l’estiu, on descriu allò que li fa sentir
aquesta estació. Llegiu els següents fragments de l’obra de Monjo i dibuixeu a
l’espai que teniu a continuació què us suscita la seua descripció.
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4. Llegiu el següent fragment pertanyent a l’obra Esquema per a quaranta-set
documents nacionals d’identitat i escriviu un text autobiogràfic.
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5. Llegiu els diversos textos produïts en l’activitat anterior.

6. Per grups de cinc o sis persones feu una recerca a la Biblioteca Municipal de
Gandia dels llibres de Joan M. Monjo amb l’ajuda del personal qualificat. A banda,
al llarg de l’edifici hi haurà fitxes amb diverses dades biogràfiques de l’autor,
haureu de buscar-les i completar les qüestions següents. Feu atenció! No totes són
correctes.


Joan M. Monjo va nàixer a:
a) Gandia
b) Bellreguard
c) Xeraco



Dos de les seues obres són:
a) Les quatre estacions
b) Matrícules d’honor
c) Les ales de Víctor Vidal



Va escriure sobretot:
a) Poesia
b) Assaig/articles d’opinió
c) Narrativa



Ca conéixer a:
a) Josep Rausell
b) Kafka
c) J.R.R Tolkien

7. Per grups de dos a cinc persones feu una publicació al twitter sobre alguna cosa
que vos haja agradat molt en relació amb el que hem vist fet al llarg del dia fins
aquest moment. Utilitzeu aquesta etiqueta #RutaLiteràriaMongiana
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8. Poseu-vos per grups de quatre a sis persones i feu una xicoteta representació
teatral d'un dels següents contes que pertanyen a l'obra El llenguatge dels
cavalls. Tots els membres del grup han de fer algun paper, encara que potser no
hi ha en el conte tants personatges com alumnes (podeu inventar o crear
personatges). Per a la dramatització heu de llegir el conte que us ha tocat i
extraure les idees més importants. No es tracta de fer una representació exacta
de l'escrit, sinó que volem que desenvolupeu la vostra capacitat de creació i la
imaginació. Recordeu que és teatre i, per tant, haureu d'adequar la vostra
actuació a les característiques pròpies d'aquest gènere.

Grup 1
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Grup 2
37

38
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Grup 3
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Grup 4
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Grup 5
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9. Llegiu el següent fragment de Les ales de l’Àngel Vidal i reflexioneu sobre el
protagonista. A continuació farem un debat al voltant d’aquesta figura.

10. Després d’haver treballat la vida i obra de Joan M. Monjo ja esteu preparats per
a la realització de la següent activitat: per grups de quatre o cinc heu de fer un
pòster a mode de promoció de l’autor que ens ocupa. Al pòster hi constaran
diverses parts; la primera, una il·lustració o fotografia de l’autor, la segona,
algun aspecte característic de la seua obra que volem promocionar. Podeu ferho com més vos agrade.
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11. Avalueu l’activitat en conjunt que hem fet de 1 a 5 segons la vostra satisfacció
(1 si no t’ha agradat, 2 si t’ha paregut poc interessant, 3 indiferent, 4 si t’ha
agradat o t’ha paregut interessant, 5 si t’ha agradat molt). Després, escriviu el
que més vos ha agradat i el que menys, i posa com a mínim una proposta o
suggerència.

a. La meua avaluació (1-5):

b. El que més m’ha agradat és:

c. El que menys:

d. Proposta o suggerència:
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