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Fitxa 1
EL
MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD
(Observar la façana i el vestíbul de la casa)
Continguts
· Situar l’edifici del museu en el plànol de la ciutat de Torrent
· Descriure el barri de la ciutat de Torrent on es troba enclavat el museu.
· Relacionar l’edifici del museu amb la casa de llaurador, semblant a moltes altres que es reparteixen per tots
els pobles i ciutats de l’Horta Sud.

Activitat 1: Localització del museu.
1a. Localitza en el plànol de la ciutat de Torrent el lloc on et trobes (Carrer Mare de Déu de l’Olivar, núm. 30)
Es situa l’edifici en el nucli històric de Torrent?

Activitat 2: La façana de l’edifici.
1a. Una vegada t´has situat davant de l’edifici que alberga el museu, observa bé la façana i fixa’t en la seua
estructura, porta, finestres, pisos i elements decoratius. Has vist algun edifici semblant? On? En què s’assemblen?

Fitxa 1
EL MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD

Activitat 3: La història del museu
1a. Llig el text següent i contesta les preguntes.

L’edifici que hui alberga el Museu Comarcal de l’Horta Sud va ser construït a principis del segle XX, pensat
com una casa de llaurador. En aquesta casa, típica de l’horta valenciana, va viure la família de l’Estudiant de
Boqueta durant tot el segle XX.
A causa de les seues característiques i importància, com a casa representativa, va ser comprada per la Fundació
per al Desenvolupament de l’Horta Sud i rehabilitada amb l’ajuda de diverses institucions públiques i privades,
amb la finalitat de conservar-la i convertir-la en un museu comarcal. Després de consolidat i restaurat l’edifici
durant els anys 1996 al 1999, respectant les seues característiques tradicionals, es van buscar els diversos instrumens
i objectes propis del moment en què es va construir la casa i que van utilitzar els nostres iaios i avantpassats.
D’aquesta manera una casa de llaurador es va convertir en un museu etnològic.
El museu Comarcal de l’Horta Sud va ser inaugurat el dia 28 de juny de l’any 2000. Va nàixer amb vocació
de servei a la Comarca i està gestionat per un Consorci format per la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta
Sud, l’Ajuntament de Torrent, la Fundació per al Desenvolupament de l’Horta Sud i Caja Rural de Torrent. És
un centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la Comarca.
· Què és un museu etnològic?
· Per què és important un museu etnològic per a la comarca de l’Horta Sud?

Activitat 4: L’entrada o el vestíbul
1a. Una vegada hem traspassat la porta d’entrada de l’edifici ens trobem amb un vestíbul.
Observa i contesta les preguntes.
· Per què saps que és un museu?, Quines impresions et produeix?

Activitat 5: Síntesi
1a. Completa el quadre següent.
El museu té el nom de ____________________________________________________________ i es troba en la ciutat
de ___________________, prop de ___________________________________.
L’edifici té una façana amb ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
A l’origen era __________________________________, que es va construir per a ______________________________
___________________________ i en ella va viure _____________________________.
Va ser comprada per ___________________________________________________ per a__________________________.
En l’actualitat és ____________________________________________________, molt important per a l’Horta Sud
perquè ______________________________________.

Fitxa 2
LA
CASA DE LLAURADOR
(Recorregut per tots els espais)
Continguts
· Descriure l’estructura bàsica d’una casa de llaurador de la comarca.
· Diferenciar i caracteritzar les tres àrees bàsiques de la casa: la dedicada a la vida domèstica (dormitori, menjador,
cuineta, pou, cambra de l’oli); la dedicada al treball del camp, (l’estable, la porxada del carro, almàssera, el
pati); i la dedicada a l’emmagatzematge dels productes agrícoles (l’andana, la pallisa).

Activitat 1: La casa de llaurador.
1a. Llig el text següent.
Anem a conéixer una casa de llaurador de principis del segle XX, semblant a moltes altres que encara podem
observar en els pobles de la nostra comarca. La CASA DE LLAURADOR sol tindre un COS PRINCIPAL i un
PATI.
En el COS PRINCIPAL es situa l’entrada, un corredor central i la vivenda en la planta baixa; i l’emmagatzematge
de les collites en la planta superior.
Al voltant del PATI apareixen espais relacionats amb el treball del camp i amb la transfomació i emmagatzematge
de les collites.
Per tant, la vivenda del llaurador està directament relacionada amb l’explotació agrícola.

Activitat 2: El plànol de la casa
1a. Observa els plànols següents. Per a visitar la casa seguirem l’ordre següent: PLANTA BAIXA: 1. Dormitori
de fadrí, 2. Dormitori de matrimoni, 3. El menjador, 4. La cuineta, 5. L’estable, 6. Porxada del carro, 7. L’almàssera,
8. La cambra de l’oli, 9. El pati. PLANTA ALTA: 10. L’andana, 11. La pallisa, 12. L’andana lateral.

Fitxa 2
LA CASA DE LLAURADOR

2a. Observa el plànol de la casa vist en secció. Després marca, en aquest i en els anteriors plànols, amb una aspa
(X): EL COS PRINCIPAL de la casa, L’ENTRADA O VESTIBUL, EL CORREDOR i EL PATI

3a. Acoloreix en els plànols anteriors, amb un color l’àrea dedicada a la VIDA DOMÈSTICA o L’HABITATGE
(dormitori, menjador, cuineta); amb un segon color l’àrea dedicada al TREBALL EN EL CAMP (estable i pati);
i amb un tercer color l’àrea dedicada a l’EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES AGRÍCOLES (l’andana,
la pallisa).
4a. Contesta les preguntes.
A. Per què diem que la vivenda tradicional del llaurador estava directament relacionada amb l’explotació agrícola?

B. Aquesta casa es va construir a principis del segle XX. Hi hauria més cases semblants en aquella època? Ha
arribat fins hui aquest tipus de cases ?

C. Coneixes altres tipus de cases tradicionals en la comarca? Descriu-les breument. (Si necessites ajuda tens més
informació en la sala núm. 12 del museu).

D. Situa’t a principis del segle XX, creus que la casa correpon a les necessitats dels seus habitants?

5a. En aquest espai arreplega, mitjançant frases curtes, totes les preguntes que se t’hi vagen acudint al llarg del
recorregut per a poder contestar-les posteriorment.

Fitxa 3
EL
DORMITORI
(Veure l’espai 1 i 2 al plànol)
Continguts
· Reconéixer els objectes i instruments típics del dormitori i utilitzar els seus noms.
· Explicar les funcions del dormitori i les dels objectes i instruments més típics del mateix.

Activitat: El dormitori de matrimoni i el dormitori de fadrí.
1a. Llig la informació següent.
Generalment, en la casa del llaurador, hi havia un DORMITORI DE MATRIMONI i un o dos DORMITORIS
DE FADRÍ. El dormitori de matrimoni era un espai on dormien el pare i la mare i tenia alguns mobles característics:
el llit, l’armari de paret, la còmoda, el secreter , el rentamants i el catret. El dormitori de fadrí era l’espai on
dormien els fills de la família. Si en tenien molts i no cabien en la planta baixa es construïen unes habitacions a
l’andana.

2a. Elegeix, d’entre els que es citen a continuació, aquells noms que es corresponen amb les fotografies i escriulos. Noms: llit, còmoda, rentamans, catret, secreter, armari de paret, tauleta de nit.

3a. Busca sis noms de mobles que solien estar en el
dormitori del matrimoni.

Fitxa 3
EL DORMITORI

4a. Uneix, mitjançant d’una línia, cada paraula amb el text que la defineix.
Armari de paret

Moble que servia per a la neteja personal, ja que
abans no existia el bany.

Còmoda

Xicotet armari ocult que servia per a guardar les
coses més valuoses (diners, documents, joies)

Catret

Moble que tenia diversos calaixos, un sobre un altre,
i servia per a guardar la roba blanca i més fina.

Rentamans

Espai encastat amb estanteries que servia per a
penjar la roba i guardar les peces més grans.

Secreter

Cadira plegable amb tires de cuiro.

5a. Respon les preguntes.
a. Qui solia dormir en les habitacions de l’andana quan no havia lloc en el dormitori de fadrí?

b. On es solia localitzar el secreter?

c. Quines diferències i semblances trobes entre el dormitori del matrimoni i el dormitori del fadrí, i els dormitoris
de ta casa?

6a. Dibuixa en el requadre següent o en un full de paper el que més t’agrade del dormitori.

Fitxa 4
EL MENJADOR
(Veure l'espai 3 al plànol)

Continguts
· Reconéixer els objectes i instruments típics del menjador i utilitzar els seus noms.
· Explicar les funcions del menjador i les dels objectes i instruments més comuns del mateix.

Activitat. El Menjador
1a. El menjador era l'espai destinat per a menjar, calfar-se en el foc i altres activitats. Acoloreix els següentsdibuixos
i escriu davall el seu nom (braser, rebost, pileta, fumeral, taula).

2a. Realitza els mots encreuats següent referit als seus elements
característics del menjador.
VERTICALS 1. Armari de paret on es guarda la vaixella de
luxe que només es feia servir en les grans ocasions.
HORITZONTALS: 2. Servia per a rentar-se les mans abans
de seure a la taula. 3. Recipient generalment circular que
conté brases enceses o en el qual es fa cremar pinyola o
carbonet i que serveix per a calfar l'ambient. 4. Utilitzat per
a cuinar i per a encendre el foc en l'hivern i mantindre calenta
la casa. 5. Moble que consisteix en una peça llisa i plana
sostinguda horitzontalment per pots, que serveix per a menjar,
escriure, treballar, jugar, etc.

Fitxa 4
EL MENJADOR

3a. Al menjador hauràs observat que hi ha una pileta i una aixeta. Esbrina d'on veu aquesta aigua. Quin ús se
li dóna?, Qui s'encarregava en la casa de dur l'aigua?.

4a. Escriu una breu descripció del menjador usant, entre altres, les següents paraules: taula, braser, rebost, pileta
i fumeral.

5a. Dibuixa el menjador, des de la perspectiva que més t'agrade, o un element del mateix.

Fitxa 5
LA
CUINETA
(Veure l’espai 4 al plànol)
Continguts
· Reconéixer els objectes i instruments típics de la cuineta i utilitzar els seus noms.
· Explicar les funcions de la cuineta i les dels seus objectes i instruments més comuns.

Activitat: La cuineta
1a. A continuació tens una llista amb els noms dels objectes i instruments més comuns que hi ha en la cuineta.
Has de buscar-los, identificar-los i observar-los. Noms: GANIVETA, ESCUDELLADORA, PAELLA, PES, SEDÀS,
GARBELL, RATLLADOR, MESURA DE GRA, MORTER, MESURA D'1/4 DE LITRE, GRAELLA, FONT,
PEROL, SAFATA, ESCORREDOR, GERRA, POT DE CIGRONS, AVENTADOR, SALER, COLADOR, PALETA
DE TRAURE CENDRA, CABASSET, PANERA, CISTELLA, CAÇO, LLAUNA D’OLI, TAULETA.
2a. Escriu el nom que correspon a cadascuna de les fotografies.

Fitxa 5
LA CUINETA

3a. Completa el quadre. Per a això elegeix el nom, d'entre els assenyalats en la tasca 1a, que es referisquen a
instruments amb una funció o finalitat semblant.
FUNCIÓ O FINALITAT

NOM DELS INSTRUMENTS

Per a cuinar o torrar
Per a mesurar o pesar
Per a separar substàncies de distint grossor
Per a contindre líquids i sòlids
Per a filtrar o escórrer quelcom
Per a manipular el foc de la cuina
Per a contindre i transportar diferents coses
4a. Per a cuinar s'han utilitzat, al llarg del segle passat, distintes maneres d'obtindre l'energia. Ordena-les de major
a menor antiguitat i contesta la pregunta.
FOC DE TERRA,
CUINA ECONÒMICA,
FOGUER DE CARBÓ,
FOGUER DE
SERRADURA,
FOGUER DE PETROLI,
FOGUER DE GAS,
FOGUER D'ELECTRICITAT.
· Quines són les energies que apareixen en la cuina que estàs observant?

5a. Per a què s'utilitzaven els objectes que apareixen en les fotografies següents?

Tauleta per a pastar
La tauleta per a pastar

El llibrell

Llibrell

Fitxa 6
L’ESTABLE
(Veure l’espai 5 al plànol)

Continguts
· Descriure els elements propis de l'estable i usar els seus noms.
· Explicar les funcions de l'estable i les dels seus objectes i instruments més comuns.

Activitat 1: L’estable
1a. L’estable és el lloc destinat a l’estada dels animals, que constituien l’única força de tir per a treballar en el
camp i per al transport. Observa els objectes i eines següents: pessebre, estable, anella, taulellet de Sant Antoni,
ronsal o cabestre, trapa.
2a. Relaciona cada nom amb la seua funció.
PESSEBRE

Per a lligar els animals

ESTABLE

Per a invocar la protecció dels animals

ANELLA

Aparell lligat al cap dels animals per a portarlos

TAULELLET DE SANT ANTONI

Per a tirar el menjar als animals dins el pessebre

RONSAL O CABESTRE

Espai destinat als animals de càrrega i tir

TRAPA

Per a posar el menjar dels animals de càrrega i tir

3a. Quins animals creus que hi hauria en l'estable? Quines serien les seues funcions?

Activitat 2: El Comú
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

1a. A l'estable, normalment, també estava situat el COMÚ, destinat a les necessitats de les persones. Coneixes
altres noms usats per a referir-se al comú? Completa la llista.
COMÚ, EXCUSAT,

2a. Observa la proximitat entre l’estable i el comú i calcula la seua distància al pou. Creus que l’aigua seria apta
per beure? Raona la teua resposta.

Fitxa 6
L’ESTABLE

Activitat 3: Un dibuix de l’estable.
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1a. Elegeix el punt d'observació que t'agrade i des d'ell dibuixa i acoloreix el que observes en l'estable.

Fitxa 7
LA
PORXADA DEL CARRO
(Veure l’espai 6 al plànol)
Continguts
· Caracteritzar els elements propis de la porxada del carro.
· Explicar les funcions de la porxada del carro i les dels objectes i instruments de la mateixa.

Activitat: La porxada del carro.
1a. Llig el text següent.
La PORXADA DEL CARRO és un lloc obert, situat al voltant del corral, on es deixava a cobert el carro i a
més es guardaven algunes ferramentes d'ús freqüent com l'aladre, carret de ganxos, cavallonadora, entauladora,
rutlo, etc. que servien per a preparar la terra per al seu cultiu.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

2a. Acoloreix els dibuixos, elegeix el nom d'entre els següents i escriu-lo on corresponga. Possibles noms:
CARRO, TONELL D’AIGUA, FAROLET, ENTAULADORA, ALADRE, BOTIJA.

Fitxa 7
LA PORXADA DEL CARRO

3a. Escriu una frase amb cadascuna de les següents paraules en la qual descrigues per a què servia cadascun dels
instruments citats.

Carro

Farolet

Tonell d’aigua

4a. Escriu un breu text on apareguen les següents paraules: aladre, entauladora i botija i, també, un títol per al
text.
Títol:
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5a. Elegeix l'instrument que més t'agrade, dibuixa'l i acoloreix-lo en l'espai següent.

Fitxa 8
L’ALMÀSSERA
(Veure l’espai 7 al plànol)

Continguts
· Descriure les fases generals del procés tradicional per a obtindre l'oli d'oliva.
· Reconéixer alguns elements propis del molí d'oli i de la premsa i la seua funció en el procés anterior.
· Explicar la funció de l’almàssera.

Activitat 1: L’almàssera
1a. Llig la informació següent.
L’ALMÀSSERA o MOLI DE L’OLI és el lloc destinat a la transformació de les olives, que es collien en el camp.
És un espai relacionat amb la transformació dels productes agrícoles i per aixó es localitza al voltant del corral.
Ací trobem el MOLI DE L’OLI que, mogut per un animal servia per a moldre les olives. La PASTA resultant es
traslladava amb les gavetes a la PREMSA, on es premsava per a extraure l’oli que queia a una basseta, d’on
s’arreplegava i es guardava a les GERRES de la cambra de l’oli. L'almasserer era la persona que tenia al seu càrrec
una almàssera.

Activitat 2: Peces d’un molí d’oli.
1a. Escriu, en el dibuix següent, els noms que se citen on corresponguen i acoloreix cada peça d'un color.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

MOLA: Cadascuna de les dues pedres que componen el molí d’oli ordinari, una rodona (alta) que es fa rodar
sobre l’altra (sotana).
CURRA: Mola de forma troncocònica emprada en els molins.
ARBRE: Suport vertical subjecte amb jàssena (biga grossa que serveix de suport a les altres bigues) en la part
de dalt i baix en la sotomola.
SOTOMOLA: Mola de sota, fixa, d’un molí d’oli.

Fitxa 8
L’ALMÀSSERA

Activitat 3:
Peces de la premsa.
1a. Ompli els "entrepans" utilitzant les paraules i
definicions següents.
PREMSA: Màquina constituïda bàsicament per dos
elements plans o cilíndrics, generalment, d’un fix,
altre mòbil, disposats de tal manera que podem
agafar entre ells i estènyer l’oliva.
ESPORTÍ: Recipient d’espart de forma rodona i
molt planera, amb un forat al mig i una mica de
paret o rebava, on dins es posa la pasta d’oliva per
a premsar-la.

Activitat 4: El procés per a obtindre l’oli.
1a. Ordena les fases generals per a l'obtenció de l'oli.
FASES PER A OBTINDRE OLI
S'arreplegava l'oliva en el camp.
Es triturava l'oliva en el molí.
Es decantava l'oli per a llevar la bromera.
S'emmagatzemava en gerres per a la seua conservació.
Es premsava per a esprémer la pasta mòlta i obtindre l'oli.
Es transportava l'oliva a l’almàssera.
2a. Completa les frases.
El moli de l’oli i la premsa es movien…
Les almàsseres fa 100 anys eren nombroses
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S'han abandonat les almàsseres …
Convé conservar les almàsseres …
Un dia em vaig despertar en escoltar un soroll molt fort que venia de l’almàssera, em vaig dirigir a ella i …

Fitxa 9
LA
CAMBRA DE L’OLI.
(Veure l’espai 8 al plànol)
Continguts
· Reconéixer els elements propis de la cambra de l’oli.
· Explicar les funcions de la cambra de l’oli i dels seus objectes i instruments.

Activitat: La Cambra de l’Oli
1a. Llig la informació següent.

És l’espai de la casa on es guardava la collita del molí de l’oli dins de GERRES, destinada
tant per a l’autoconsum com per a la seua comercialització. A més, l’espai servia de REBOST,
on es conservava la carn a la CARNERA; es guardava el vi, el vinagre, la farina i alguns utensilis
de l’aixovar domèstic, per la qual cosa es localitza el més prop possible de la cuineta.
2a. Elegeix els noms que corresponen i escriu-los baix de cada objecte fotografiat.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

Noms: FERRÀ, COLADOR, GARRAFA, EMBÚS, TAULETA DE FUSTA, CÀNTER METALLIC, GERRA, MESURA 1/4 DE LITRES, CARNERA, ROMANA, PRESTATGERIA,
RODILLO, PEUS PER A COL-LOCAR TONELL, TONELL, AIXETA DE TONELL, CANYA,
DESBROMADORA.

Fitxa 9
LA CAMBRA DE L’OLI

3a. Completa els mots encreuats.

Verticals: 1. Servia per a llevar la bromera, 2. Servia
per a contindre un líquid.
Horitzontals: 1. Servia per a colar un líquid, 2. Servia
per a conservar la carn, 3. Servia per a omplir de líquid
un tonell, 4. Servia per a guardar objectes ben ordenats,
5. Servia per a mesurar i pesar.

4a. Escriu una frase referida a cadascuna de les fotografies de la pàgina anterior.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
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5a. Elegeix l'objecte que més t'agrade de la cambra de l’oli, dibuixa'l i acoloreix-lo.

Fitxa 10
EL PATI

(Veure l’espai 9 al plànol)

Continguts
· Reconéixer tant els elements propis del pati com el seu paper organitzador de l'espai.
· Explicar les funcions del pati, així com les dels objectes i instruments que apareixen en ell.

Activitat 1: El Pati.
1a. Llig la informació següent.

La CASA DE LLAURADOR està formada d'un COS PRINCIPAL, organitzat al voltant
del vestíbul de recepció i un corredor central, i d'un PATI que organitza la resta de les
dependències que s'obrin darrere.
Al voltant el pati es localitzen tots els espais relacionats amb la transformació i emmagatzematge
de les collites. En el propi pati es realitzaven nombrosos treballs, com la càrrega i descàrrega
de ferramentes i productes, la reparació de les ferramentes, el tall i emmagatzematge de llenya
i molts altres.
A més, en llocs estratègics del pati, es situava el LLAVADOR o el LLIBRELL per a llavar
la roba, prop del pou; i el FORNAL, foganya per a calfar la caldera de coure, on es calfava
l'aigua en grans quantitats, es coïa la ceba o la carn de la matança del porc per a fer l'embotit
i, en el moment de premsar la pasta de l'oliva, si la casa tenia almàssera, per a elevar la
temperatura i disposar d'aigua calenta.
En la planta superior, al voltant del pati, es distribuïen espais diàfans que es destinaven a
l’emmagatzematge de les collites.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

2a. A continuació tens un plànol, en secció, del pati de la casa. Completa el plànol assenyalant amb una aspa
(X) el lloc on es localitza la RENTADORA i el FORNAL; i escriu els noms següents on correspon: ANDANA,
ANDANA LATERAL, PALLISSA i PATI.

3a. Contesta les preguntes.
a. Per a què s'utilitzava el pati? Escriu exemples.

b. Per què la casa de llaurador presentava una organització al voltant del corredor d'entrada i al voltant
del pati?

Fitxa 10
EL PATI

c. Creus que hi havia una distribució (casa / camp) del treball entre els membres de la família o tots feien totes
les feines? Anota, en la columna corresponent, les activitats agrícoles i domèstiques que has observat en el museu.

HÒMENS

DONES

XIQUETS/ES

Activitat 2: La rentadora i el fornal.
1a. Dibuixa la rentadora o el fornal, el que més t'agrade dels dos, i completa les frases.
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La rentadora servia per a

El fornal servia per a

IAIOS/ES

Fitxa 11
EL POU

(Veure l’espai 9 al plànol)

Continguts
· Identificar els elements propis d'un pou d'aigua.
· Explicar les seues funcions.

Activitat: El Pou.
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1a. El pou és una excavació vertical i profunda, practicada en el sòl, prop de la cuina i el pati, fins a trobar aigua
en el subsòl. Uneix la línia de punts i trobaràs un dibuix d'un pou.

Fitxa 11
EL POU

2a. Escriu els noms següents on correspon: POU, CORDA, POAL, CORRIOLA, BROCAL.
3a. Acoloreix d'un color diferent cadascuna de les parts del pou.
4a. Respon les preguntes.
a. D'on ve l'aigua del pou?

b. En totes les cases hi havia alguns cànters, per a què s'utilitzaven si estava el pou de l'aigua prop?

c. Per a què podria servir la pica del pati?

d. Quina utilitat tenia el pou dins de la casa?

5a. Completa les frases.
Un dia em vaig acostar al brocal del pou i ...

Fa anys jo vivia en una casa com aquesta. Una nit un soroll desconegut em va despertar, vaig guaitar al pati i
vaig vore els meus pares traient aigua del pou...

Aquell any un ban de l'Ajuntament va prohibir beure aigua dels pous casolans...
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Tots els anys ma mare demanava la meua col·laboració per a blanquejar les parets del pati, deia que la humitat
del pou ...

Fitxa 12
L’ANDANA
COM A MAGATZEM DE COLLITES
(Veure l’espai 10 al plànol)

Continguts
· Caracteritzar els elements de l’andana relacionats amb el enmagatzematge de les collites.
· Explicar les funcions de l’andana i dels diversos instruments d’emmagatzematge.

Activitat: L’Andana, un magatzem de collites.
1a. Llig el text següent.

L’andana és un espai ampli i ventilat, situat en la planta alta de la vivenda, que servia
fonamentalment per a guardar les collites, com ara garrofes, gra, tabac, cebes, etc. que servien
tant per a autoconsum com per a la seua comercialització. També ací es guardaven aquelles
eines que eren d'ús no massa freqüent. En aquesta fitxa només treballarem l’andana com a
magatzem de collites.
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2a. Observa els diferents envasos que hi ha en l’andana i escriu els noms que corresponen a les fotografies. (Noms:
BASQUET, CABÀS, CISTELLA, CAIXÓ DE CAMP, SAC).

Què tenen de comú les fotografies anteriors?

Fitxa 12
L’ANDANA COM A MATGAZEM DE COLLITES

3a. Completa el quadre.
COLLITES QUE GUARDAVEN (EXEMPLES)

BASQUET

CABÀS

CISTELLA

CAIXÓ DE CAMP

SAC

4a. Completa el quadre amb exemples de productes de SECÀ i de REGADIU que s'emmagatzemaven en l’andana
i assenyala amb una aspa (X) les característiques que els corresponien (tal com s'indica en els exemples).

Productes
SECÀ
Garrofes

Per a consumir
en fresc

Es podia
conservar

Per a
autoconsum

Per a alimentar
els animals

Per a
comercialitzar

REGADIU
Creïlles

5a. Contesta les preguntes.
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a. De quins productes obtindria més ingressos la família que vivia en aquesta casa?

b. Es cultiven en l'actualitat els mateixos productes que fa 100 anys? Quins són comuns i quins diferents?

Fitxa 13
L’ANDANA
COM A MAGATZEM D’EINES
(Veure l’espai 10 al plànol)

Continguts
· Caracteritzar les ferramentes i objectes de l’andana amb relació al cicle agrícola.
· Explicar les funcions de l’andana i les de les diverses ferramentes.

Activitat: L’Andana, un magatzem d’eines.
1a. Llig el text següent.

L’andana és un espai ampli i ventilat, situat en la planta alta de la vivenda, que servia
fonamentalment per a guardar les collites, com ara garrofes, gra, tabac, cebes, etc. que servien
tant per a l’autoconsum com per a la seua comercialització.
Encara que també ací es guardaven aquelles eines que eren d'ús no massa freqüent i que ara
s’exposen classificades d'acord amb la seua utilització dins del cicle agrari.
En aquesta fitxa treballarem l’andana com un espai per a guardar eines.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
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2a. Ordena les vinyetes segons el CICLE AGRARI (períodes de temps en què es realitzaven les distintes tasques
en el camp) i escriu davall de cadascuna l'estació de l'any en què es realitzaven. Cicle agrari: 1r Preparar i cavar
la terra; 2n Plantar; 3r Netejar, birbar i manteniment; 4t Controlar les plagues; 5t Collir; 6t Arrancar els arbres
malalts i els arbusts.

Fixta 13
L’ANDANA COM A MATGAZEM D’EINES

3a. Observa les ferramentes que s'exposen en l’andana. Apareixen ordenades d'esquerra a dreta segons el cicle
agrari. Després acoloreix els dibuixos segons les instruccions: hi ha dues ferramentes dibuixades de cadascuna
de les fases del cicle agrari, acoloreix del mateix color cadascuna de les parelles.
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4a. Realitza les tasques següents.
a. Els productes obtinguts en el camp, menys els que es guardaven per a l'autoconsum, es comercialitzaven. Escriu
noms d'objectes que veges en l’andana relacionats amb la comercialització dels productes.

b. Anota en quin període de l'any té més treball la família camperola i quina activitat agrària requeria més nombre
de persones.

Fitxa 14
LA PALLISSA
(Veure l’espai 11 al plànol)

Continguts
· Reconéixer els elements propis de la pallissa.
· Explicar les funcions de la pallissa i dels instruments que hi ha.

Activitat: La pallissa.
1a. Llig el text següent.

La pallissa s’emprava per a guardar la palla i l’herba per al consum dels animals que estaven
a l’estable. Per això es localitza pròxima a l’estable o dalt, com en aquest cas, i s’hi relaciona
mitjançant la trapa per on es tirava el menjar al pessebre. A més, servia per a guardar les eines
relacionades amb la sega i la batuda del cereal.
2a. Observa les ferramentes que hi ha en la pallissa i completa el quadre amb el nom corresponent dels distints
instruments, segons la seua funció en el procés que es seguia per a obtindre els cereals. Noms: PALLISSA, ALADRE,
GRANERA, LLAVOR, LLIGONET, CORBELLA, TRILL, RASCLE, CABÀS, PALA D’AVENTAR, AIXABEGÓ,
FORCA, GARBELL.
FASES DEL PROCÉS PER A
OBTINDRE ELS CEREALS
1a Preparar i llaurar la terra.
2a Sembrar el cereal.
3a Birbar i mantindre el camp.
4a Segar el cereal.
5a Trillar i batre en l'era.
6a Replegar el gra i la palla.
7a Emmagatzemar el gra i la palla.
3a. Observa el trill i completa la següent fitxa tècnica.
Nom
Instrument format per
Utilitzat per a
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Es movia
4a. Completa les frases.
La palla i herbes que s'emmagatzemaven en la pallissa…

Un dia vaig vore un camp de forment

INSTRUMENTS I FERRAMENTES
EMPRATS EN CADA FASE

Fitxa 14
LA PALLISSA
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5a. Escriu el nom que correspon a cada fotografia. (Noms: MAQUILA, CORBELLA, FORCA, GRANERA,
AIXABEGÓ, CORBELLA DE PARET, TRILL, GARBELL, RASCLE,).

Fitxa 15
L’HORTA SUD:
L’ORIGEN DEL RELLEU COMARCAL.
(Veure l’espai 12 al plànol)

Continguts
· Explicar l'origen del relleu de l’Horta Sud.
· Diferenciar i caracteritzar les unitats del relleu de l’Horta Sud.

Activitat 1: L’origen del relleu de l’Horta Sud.
1a. Llig i interpreta els dibuixos següents, completa la teua informació en l'espai 12 del museu i escriu una resposta
a les preguntes plantejades.
Riu Palancia

Riu Palancia

Barranc Carraixet
Barranc Carraixet

Riu Túria

Riu Túria

Barranc Torrent

Barranc Torrent

Barranc Picassent
Barranc Picassent
Riu Magre
Riu Magre
Riu Xúquer
Riu Xúquer

Barranc Xeraco
Barranc Xeraco

Riu Palancia

Riu Palancia

Barranc Carraixet

Riu Túria

Barranc Carraixet

Riu Túria

Barranc Torrent
Valencia

Barranc Torrent
Barranc Picassent

Canal del
Perellonet

Barranc Picassent
Riu Magre

Carlet

Riu Xúquer
Riu Xúquer

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

Canal del
Perelló

Riu Magre

Sueca
Alzira

Cullera

Preguntes:
a. Quina és la direcció predominant de les corrents marines en el litoral valencià?
b. Què significa zona de sediments?
c. Què significa marjal?
d. Què signifiquen les línies discontínues (línia de costa actual)?
2a. Ordena els dibuixos anteriors segons una seqüència temporal, de la fase més antiga a la més actual. (Fases:
I. QUATERNARI; II. ÈPOCA IBÈRICA; III. ÈPOCA ROMANA; IV. ÈPOCA ACTUAL).

Fitxa 15
L’HORTA SUD: L’ORIGEN DEL RELLEU COMARCAL.

Activitat 2: Els tipus de costa.
1a. Llig i interpreta els dibuixos següents, segons aquestes normes: a. Primer acoloreix de blau la part dels dibuixos
que representa aigua; b. Expressa oralment la lectura anterior; c. Després escriu una resposta a les preguntes.
TIPUS DE COSTA EN EL LITORAL VALENCIÀ (Segons V. Rosselló)

A. Platja d’arena.

B. Costa de grava.

C. Costa de restinga i albufera.

D. Costes de penya-segat mitjà.
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E. Costes espadades altes.
Preguntes:
a. Quin dels tipus de costa que apareixen en el litoral valencià és el que millor explica el relleu de l’Horta Sud?
Per què?

b. Has vist algun dels altres tipus de costa en el litoral valencià? On? Com són?

Fitxa 15
Activitat 3: Les unitats del relleu en el territori valencià.
1a. Llig la informació següent.

El relleu en tot el territori valencià presenta quatre grans unitats: dues muntanyoses,
normalment en l'interior, que són part de la Serralada Ibèrica i part de la Serralada Bètica; i
dues planes i deprimides, en les zones costeres, que són la depressió del golf de València i la
depressió del Baix Vinalopó – Segura.
2a. Delimita amb una línia la zona aproximada de cadascuna de les quatre grans unitats del relleu valencià en
el mapa següent i escriu el nom corresponent, després respon a les preguntes.

CASTELLÓ

VALÈNCIA

Estribaciones montañosas del
dominio ibérico
Estribaciones montañosas del
dominio bético
ALACANT

Aréas deprimidas y llanuras
litorales
Bordes neógenos de la fosa
intrabética
Límite entre los dos dominiod.
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Preguntes.
a. De quina de les unitats del relleu valencià participa l’Horta Sud?

b. Com és el relleu d'aquesta gran unitat?

Fitxa 15
L’HORTA SUD: L’ORIGEN DEL RELLEU COMARCAL.

Activitat 4: Hipòtesi explicativa
1a. Delimita de forma aproximada amb una línia, en el mapa anterior, la comarca de l’Horta Sud. Pots
acolorir-la.
2a. Tenint en compte la informació anterior i la complementària que trobes en el museu, escriu un breu text que
obeïsca al títol següent: L'origen del relleu de l’Horta Sud.
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L’ORIGEN DEL RELLEU DE L’HORTA SUD

Fitxa 16
L’HORTA SUD: OROGRAFIA I
HIDROGRAFIA COMARCAL.
(Veure l’espai 12 al plànol)

Continguts
· Diferenciar orografia d'hidrografia.
· Llegir i utilitzar l'escala gràfica.
· Llegir i interpretar corbes de nivell senzilles per a mesurar l'altura i descriure les formes de relleu
següents: tossal, planura i serra.
· Localitzar i caracteritzar les unitats bàsiques del relleu de l’Horta Sud.
· Localitzar i caracteritzar la xarxa hidrogràfica de l’Horta Sud.

Activitat 1: Orografia i hidrografia
1a. Completa el quadre següent per a diferenciar l'orografia (ciència que estudia el relleu) de la hidrografia
(ciència que estudia les aigües).
CIÈNCIES

EXEMPLES D'ELEMENTS QUE ESTUDIEN

OROGRAFIA
HIDROGRAFIA

Activitat 2: L'escala gràfica del mapa
1a. Llig la informació següent:

L'ESCALA GRÀFICA és una línia recta dibuixada en el mapa i dividida en segments que
representa les vegades que el mapa està reduït en relació a la realitat. Observa l'escala gràfica
en el mapa adjunt i comprova els segments que té; cadascun dels segments és un centímetre i
cada cm del mapa equival a un quilòmetre en la realitat. Així, una distància de 5 cm en el mapa
equival a 5 Km (5.000 m) en la realitat.
2a. Superposa un fil o corda sobre el tram del llit nou del riu Túria que apareix en el mapa; després porta'l sobre
l'escala gràfica dibuixada en el mapa i llig directament a quants Km de la realitat correspon. Quina distància
en la realitat té el tram del llit nou del riu Túria que apareix en el mapa? .
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Activitat 3: Les corbes de nivell
1a. Llig la informació següent.

Les CORBES DE NIVELL són unes línies dibuixades en el mapa que uneixen punts d'igual
altura. Observa com les corbes de nivell del mapa adjunt estan separades cada 50 m d'altura.
Només hauràs de sumar o restar, des del punt que prengues com a referència i segons l'altura
vaja augmentant o descendint, tantes vegades cinquanta com a corbes de nivell trobes, si vols
saber l'altura d'un punt sobre el nivell del mar.

Fitxa 16
L’HORTA SUD: OROGRAFIA I HIDROGRAFIA COMARCAL.

2a. Assenyala un punt en el mapa que té 100 m d'altura, com ho saps? Assenyala dos punts que tinguen la mateixa
altura, com ho saps?
3a. Assenyala el punt més alt de la comarca, quants metres té d'altura?
Assenyala el punt més baix de la comarca, quants metres té d'altura?

4a. Llig la informació següent.

Les CORBES DE NIVELL també serveixen per a dibuixar com és el relleu; així, si les corbes
de nivell estan molt separades, el terreny és pla; si estan pròximes, indiquen un pendent; si
estan tancades en cercle, assenyalen un tossal; si apareixen diverses tancades en cercles,
delimitades al seu voltant per altres corbes tancades majors, ens indiquen una serra.
5a. Assenyala amb una aspa (X) on hi ha un tossal en el mapa. Com ho saps?
6a. Assenyala amb una aspa (X) on hi ha una planura en el mapa. Com ho saps?
7a. Assenyala amb una aspa (X) on hi ha una serra en el mapa. Com ho saps?

Activitat 4: Les unitats del relleu de l’Horta Sud.
1a. Acoloreix el mapa adjunt segons les indicacions següents: La zona coberta d'aigua, de color blau; la zona de
la comarca l'altura de la qual no sobrepasse els 100 m d'altura, de color verd; la zona de la comarca compresa
entre 100 i 200 m, de color groc; i la zona de la comarca superior a 200 m, de color roig.
2a. Comprova que el punt més baix de la comarca està a l’Albufera (uns 3 m d'altura) i que el punt més alt està
a la serra Perenxisa (329 m).
3a. Escriu una resposta a les preguntes següents.
a. Quines són les unitats bàsiques del relleu de l’Horta Sud?

b. Quines són les característiques generals de les diferents unitats del relleu de l’Horta Sud?

Activitat 5: La hidrografia de l’Horta Sud.
1a. Acoloreix amb una línia blava contínua el llit del riu Túria i el canal Xúquer – Túria.
2a. Acoloreix amb una línia blava discontínua el Barranc de Torrent (altres noms: Barranc de Chiva, Poio,
Catarroja, etc.) i el Barranc de Picassent, que són els barrancs més importants de l’Horta Sud.

© 2003 Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March.

3a. Contesta les preguntes.
a. Quines diferències hi ha entre un riu, una rambla, un barranc i un canal?

b. Quina direcció segueixen el riu Túria i els barrancs de Torrent i Picassent?

c. Passa el riu Túria per la comarca de l’Horta Sud?

Fitxa 16
d. On desemboca el riu Túria i els barrancs de Torrent i Picassent?

e. Quina longitud tenen els barrancs de Torrent i Picassent? (usa l'escala gràfica)

4a. Observa el plànol esquemàtic dels barrancs de Torrent i Picassent i els seus afluents i realitza les tasques
següents.
a. Completa el quadre.
BARRANC

AFLUENTS

TORRENT
PICASSENT

b. Els barrancs de Torrent i Picassent sempre han portat aigua en els seus llits durant gran part de l'any, excepte
en els últims temps. Com s'explica aquest fet? Quan porten aigua en l'actualitat?

c. Quina relació ha existit entre els barrancs de Torrent i Picassent i l’Alfufera? Quina relació existeix en l'actualitat?

d. Quins són els impactes mediambientals que presenten en l'actualitat els barrancs de Torrent i Picassent? Quines
conseqüències tenen?

Barranc de Picassent
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Alcaser
Picassent

Silla

Albufer
0

1

2

3

4

4

6000
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Fitxa 16
L’HORTA SUD: OROGRAFIA I HIDROGRAFIA COMARCAL.

Fitxa 17
L’HORTA SUD:
LES SÉQUIES I ELS CULTIUS.
(Veure l’espai 12 al plànol)

Continguts
· Caracteritzar les séquies del regadiu històric en l’Horta i de forma especial les que recorren
l’Horta Sud.
· Explicar les funcions del Tribunal de les Aigües.
· Descriure les ampliacions i modificacions realitzades en les séquies de l’Horta Sud.
· Localitzar i caracteritzar les zones de cultiu actual.

Activitat 1: El regadiu històric de l’Horta.
1a. Llig la informació següent i escriu una resposta a les preguntes plantejades.

La xarxa de séquies que rega l’Horta de València té el seu origen en temps dels romans, es
va millorar durant la presència musulmana i es va ampliar i completar en èpoques posteriors.
L’aigua es captada del mateix llit del Túria mitjançant una sèrie d’assuts i es transporta per
una xarxa de séquies. Ja dins la séquia el sistema de distribució es configura en base a múltiples
rolls, partidors o llengües proporcionals al cabdal que porta el riu en cada moment.
a. Quin és l'origen de la xarxa d'assuts i séquies de l’Horta?

b. Com arriba l'aigua des del riu Túria als camps?

Activitat 2: Les séquies del Túria
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
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1a. Llig la informació següent i, al mateix temps, comprova-la en el mapa adjunt.

La superfície de regadiu del riu Túria s’extén per davall de la corba de nivell (o isohipsa)
dels 40 metres i per un ràdio aproximat de 10 a 15 quilòmetres prenent com a centre la ciutat
de València.
La terra regada està solcada per vuit séquies (les séquies mare). Les séquies que reguen
l’Horta Nord són: Reial de Moncada, Tormos, Mestalla i Rascanya. Mentre per l’Horta Sud
discorren les séquies de Quart, Mislata, Favara i Rovella (regant aquesta última únicament les
terres de la capital).

Fitxa 17
L’HORTA SUD: LES SÉQUIES I ELS CULTIUS.
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2a. Completa el quadre següent.

MARGE DRET

3a. Acoloreix en el mapa, amb color verd, la zona de l'horta que no supera els 40 metres d'altura i escriu una
resposta a les preguntes.
a. Quina relació té la zona acolorida amb les séquies del regadiu històric del riu Túria?
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b. Es rega en l'actualitat la zona no acolorida? D'on s’obté l'aigua? Es pot considerar aquesta zona com a regadiu
històric?

c. Quina direcció segueixen les séquies? Per què?
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Activitat 3: Les séquies de l’Horta Sud
1a. Llig la informació següent.

Les séquies de l’Horta Sud són: Séquia de Quart, Séquia de Mislata i Séquia de Favara.
La séquia de QUART comença en un assut que es troba al llit del riu Túria, a uns 4 km al
nord del nucli urbà de Manises. El canal discorre per la marge dreta del riu, per l’anomenat
canal Daroqui, i el seu traçat marca el límit occidental del regadiu de l’Horta de València.
Regava un poc més de 1.500 hectàrees i els seus regs beneficiaven Manises, Quart, Aldaia,
Alaquàs, Torrent, Xirivella, Picanya, Paiporta i Benetússer.
Abans d’eixir de Manises presenta algunes derivacions per a regar la seua horta. Als afores
de Manises travessa un barranc mitjançant un aqüeducte de 28 arcs, anomenat els Arcs, de
possible origen romà. Després la séquia pren la direcció sud discorrent paral·lela al camí que
comunica Aldaia amb Quart de Poblet.
Es subdivideix en tres canals anomenats: Séquia de BENÀGER, Séquia de FAITANAR i
Séquia de QUART.
La séquia de MISLATA pren l’aigua del riu en un assut localitzat junt al municipi de Manises.
És la segona presa de l’Horta Sud. Rega terres de Mislata, Xirivella i València.
La séquia de FAVARA pren l’aigua del riu en la tercera presa de l’Horta Sud. Rega terres
de València, Paiporta, Sedaví, Benetússer i Alfafar.
2a. Escriu una resposta a les preguntes següents.
a. Per què a Xirivella li han posat al seu institut el nom de "FAITANAR"?

b. De les vuit séquies del regadiu històric de l’Horta, quina arriba més al sud?

Activitat 4: El Tribunal de les Aigües
1a. Observa la fotografia i llig la informació següent.

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

El Tribunal de les Aigües
Els orígens del Tribunal de les Aigües, també anomenat
Tribunal de les Séquies de la Vega de València, es remunta
cap a l'any 960 (temps d'Abderraman III) i la seua
vigència ha estat inalterable al llarg dels segles fins hui.
La seua jurisdicció afecta el territori regat per les
séquies de la vega (l’horta de València), per la qual cosa
queda exclosa la Séquia Reial de Montcada que gaudeix
d'autonomia, concedida en l'època de Jaume I (segle
XIII).
Els síndics, que són els representants electes de
cadascuna de les Comunitats de regants de les séquies,
actuen com a jutges en el Tribunal de les Aigües. Els

Fitxa 17
L’HORTA SUD: LES SÉQUIES I ELS CULTIUS.

processos en el Tribunal es realitzen verbalment, a fi de resoldre amb la màxima rapidesa els
delictes o altres problemes amb les séquies i els usos de l'aigua per a reg. Les sentències imposades
són immediates i inapel·lables i han de ser acatades per les diferents parts del procés.
El Tribunal de les Aigües es reuneix en la porta dels Apòstols de la catedral de València tots
els dijous a les 12 hores. Per a començar la sessió l'algutzir, després de sol·licitar el permís al
president del tribunal, comença a cridar els denunciats de cada séquia per l'orde segons van
prenent les aigües del riu Túria. Per a fer-ho pronuncia la frase tradicional de "Denunciats de
la séquia de … (Quart, Faitanar, Benàger, Tormos, Mislata, Mestalla, Rascanya, Favara i
Rovella)”.
En cada Comunitat de Regants hi ha dos importants càrrecs relacionats amb el manteniment
de l'orde en les séquies. Són el guarda de la séquia, encarregat de la vigilància en cada séquia,
i l'atandador, qui estableix els torns de reg a tandes i vigila que es complisquen.

2a. Escriu una resposta a les preguntes següents.
a. On es reuneix el Tribunal de les Aigües?
b. Quants anys fa que el Tribunal de les Aigües es ve reunint de forma ininterrompuda els dijous a les 12 hores?
c. Quants síndics componen el Tribunal de les Aigües i com van vestits?
d. Què succeeix durant una sessió del Tribunal de les Aigües? Saps com s'assenyala a la persona a qui correspon
parlar?
e. Quin paper exerceix l'algutzir? Què porta com a símbol del Tribunal de les Aigües?
f. Per què la séquia de QUART és la primera que es cita en el Tribunal de les Aigües?
g. Quina és la funció actual del Tribunal de les Aigües?
h. Quina séquia pren les seues aigües del riu Túria i no està sotmesa a la jurisdicció del Tribunal de les Aigües?
Per què?

Activitat 5: Ampliacions recents.
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1a. Llig la informació següent.

Ampliacions i modificacions importants en la xarxa de séquies
A l’any 1801, gràcies a la perllongació de la séquia Reial del Xúquer es reguen 3.400 hectàrees
en els termes d’Albal, Beniparrell, Silla, Alcácer i Picassent.
A més del regadiu històric, a mitjans del segle XIX, es va completar la xarxa de séquies amb
la construcció d’una novena séquia: el Canal de l’Or, concebuda per aprofitar els sobrants de
la ciutat de València. Regava quasi unes 1.400 hectàrees situades entre València i Alfafar.
També, una sèrie de regadius marginals que aprofiten les fonts d’aigua que brollaven al
terme de Torrent i regaven a més de la seua horta, les de Picanya i Paiporta. També l’aigua de
la séquia de les Fonts de Picassent regava les hortes de Picassent i Alcàsser.
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Després de les greus inundacions d'octubre de 1957, es va prendre la decisió de desviar el
llit del riu Túria al seu pas per la ciutat de València en un projecte conegut com el "Pla Sud".
Les obres es van acabar en 1969, provocant grans modificacions en l'horta al sud de València
i en el traçat original de les séquies d'aquesta zona.
En la dècada dels setanta del segle XX es va construir el canal Xúquer – Túria que travessa
la comarca passant per Picassent, Torrent, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet i Manises.

2a. Observa bé el mapa de les séquies de l’Horta Sud i escriu el nom d'algunes séquies que es van vore afectades
pel "Pla Sud". Quins canvis han sofert?

3a. Quins poden ser els problemes amb què s'enfronten les séquies de l’Horta Sud en l'actualitat i les aigües que
per elles circulen?

Activitat 6: El mapa de cultius de l’Horta Sud.
1a. Llig i interpreta el mapa de cultius de l’Horta Sud que s'adjunta.
2a. Escriu una resposta a les preguntes següents.
a. Quina relació tenen els cultius amb les unitats del relleu de la comarca de l’Horta Sud?

b. Ha augmentat o disminuït la superfície de regadiu de l’Horta Sud en relació als regadius històrics de les séquies
del Túria? Com ho expliques?

c. Quins eren els cultius tradicionals en la comarca de l’Horta Sud? Quines zones ocupaven? Quins són els conreus
en l'actualitat? Quines zones ocupen?
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L’HORTA SUD:
ELS POBLES DE LA COMARCA.
(Veure l’espai 12 al plànol)

Continguts
· Situar l’Horta Sud en relació a les comarques limítrofes.
· Localitzar i caracteritzar els 20 pobles de l’Horta Sud.

Activitat 1: Situació de la comarca de l’Horta Sud en el
territori valencià.
1a. Acoloreix la comarca de l’Horta Sud en el mapa següent.
Morella

ELS PORTS
Vinarós

L’ALT MAESTRAT

EL BAIX MAESTRAT
Albocasser

El meu poble està situat en la comarca

L’ALCALATÉN
LA PLANA ALTA

ALT
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RACÓ D’ADEMÚS
Ademús

L’Alcora

Cirat

Castelló de la Plana

ALT
PALÀNCIA
Sogorb

ELS SERRANS
Xelva

Borriana

EL CAMP
DE TÚRIA

LA PLANA BAIXA

La meua comarca, l’Horta Sud, dins del territori valencià
està situada

EL CAMP DE MORVEDRE
Sagunt

Lliria

LA PLANA
D’UTIEL

L’HORTA
Requena

València
Torrent

Xiva

LA FOIA DE
BUNYOL

L’HORTA SUD

Les comarques limítrofes són

LA
RIBERA LA RIBERA BAIXA
Sueca
ALTA
LA VALL
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LA CANAL
DE
DE
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Aiora NAVARRÉS
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Enguera
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LA VALL
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Dénia

Ontinyent

EL COMTAT LA MARINA ALTA

L’ALCOIÁ

Cocentaina
Alcoi

Villena

LA MARINA
BAIXA

ALT
VINALOPÓ

La Vila Joiosa

LES VALLS
DEL VINALOPÓ

L’ALACANTÍ
Novelda
Alacant

Asp

VINALOPÓ MITJÀ

Elx

BAIX
VINALOPÓ
Oriola

BAIX
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Activitat 2: Els 20 municipis de l’Horta Sud.
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

1a. Resol la "sopa de lletres" adjunta. ( Els noms dels 20 municipis poden aparéixer en totes les direccions i
sentits).

Activitat 3: Els termes municipals en el mapa comarcal.
1a. Retola els noms dels 20 municipis, que has trobat abans en la sopa de lletres, en el mapa de la comarca que
s'adjunta. Després acoloreix el municipi on vius.
2a. Retola també en el mapa, on corresponga, els noms següents de les comarques limítrofes: L’HORTA NORD,
VALÈNCIA, EL CAMP DE TÚRIA, LA FOIA DE BUNYOL, LA RIBERA ALTA I LA RIBERA BAIXA.
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3a. Per què s'anomena la nostra comarca l’Horta Sud Explica les dues paraules que componen el seu nom.
4a. Completa les frases següents.
La nostra comarca, l’Horta Sud, limita:
Pel Nord, amb
Pel Sud, amb
Per l' Est, amb
Per l' Oest, amb
5a. La comarca de l’Horta Sud, amb 400.000 habitants, és la segona en nombre d'habitants després de la ciutat
de València. Amb la finalitat de conéixer-la millor, resol els mots encreuats titulats "Els 20 municipis de l’Horta
Sud".
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HORITZONTALS
1. El nou canal del riu Túria trenca el seu municipi; la
majoria del seu terme està regat per la séquia de
FAITANAR.
2. Municipi molt conegut per la fabricació de ventalls;
el barranquet de la Saleta va a morir prop de l'estació
del ferrocarril; té en el seu municipi el centre comercial
més gran.
3. Municipi que té més habitants de la comarca (més
de 65.000 h) i és el 5é municipi Valencià per població;
municipi que té en el seu territori la cota més alta de
l’Horta Sud (329 m); municipi amb l’assentament humà
més antic de la comarca (Muntanyeta de Cabrera,
època del Bronze).
4. Municipi que va construir la primera rotonda de la
comarca; municipi on l’església parroquial està dedicada
a la Mare de Déu de Montserrat; municipi que ha
conservat part d’una alqueria al centre del poble i que
té un polígon industrial anomenat "Alqueria de Moret".
5. Municipi famós per la ceràmica, a més a més té un
Museu de Ceràmica molt important; municipi que dóna
el nom a un aeroport.
6. Municipi on està situada la coneguda ermita de Santa
Anna; municipi que conserva una torre musulmana a
més de Picassent, Silla i Torrent.
7. Municipi que cultiva més arròs de la comarca;
municipi que támbé té una torre musulmana i conserva
la tradició de "La Carxofa".
8. És el primer municipi de l’Horta Sud, dins del Camí
Reial de Madrid, eixint de València; municipi molt
conegut per la indústria del moble.
9. Municipi amb més cultiu de secà després de Torrent;
dins d’aquest municipi es produeix la divisió del riu
Túria amb el vell i el nou caixer; en el seu límit amb el
municipi de Manises està l’Aqüeducte dels Arcs.
11. Municipi separat de Catarroja pel Barranc de
Torrent; municipi que també cultiva arròs i té la seua
parròquia dedicada a Sant Pere.
12. Només dos municipis de la comarca tenen menys
habitants que ell; municipi el nom del qual significa
"fortalesa", "palau"; el seu terme és creuat per la Séquia

Reial del Xúquer.
14. Municipi que més arròs conrea de la comarca,
després de Silla i Alfafar; municipi que té la seua
parròquia dedicada a Sant Miquel; en el seu terme han
trobat els vestigis romans més propers a l’Albufera.
15. Municipi amb noms molt peculiars en algunes
partides com ara "Braçals del Sisé, Seté, Vuité, Nové";
municipi que té la seua església parroquial dedicada a
Sant Jordi; municipi que ha restaurat un rajolar i l’ha
convertit en un museu.
16. Municipi que té urbanitzat tot el seu territori:
municipi famós per la seua indústria del moble; el seu
terme està creuat per la séquia de Favara.
17. Municipi que té menys habitants, al voltant de
1.500 h, després de Lloc Nou de la Corona; municipi
que té la seua església dedicada a Santa Bàrbara.

VERTICALS
1. Municipi que té l'únic castell-palau de l’Horta Sud;
municipi que té un polígon industrial anomenat
"Bovalar"; que està separat d’Aldaia només per la via
del tren; municipi que té una església dedicada a la
Mare de Déu de l’Olivar.
7. Municipi amb la superfície mes reduïda de la comarca
(0'17 Km2 ); municipi amb menor quantitat d'habitants,
al voltant de 130 h , de l’Horta Sud; municipi que té
una església d'estil neogòtic.
13. Municipi que més habitants té de l’Horta Sud, al
voltant de 44.000 h, després de Torrent; municipi que
té una Creu Coberta de factura gòtica.
14. Municipi que rodeja totalment al municipi de Lloc
Nou de la Corona; municipi que més arròs cultiva en
la comarca després de Silla.
16. Municipi amb més extensió de la comarca (85'9
Km2 ); municipi on està situada l'ermita de la Mare de
Déu de la Vallivana; municipi on es conserva la torre
musulmana d'Espioca.
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ENCREUAT: ELS 20 MUNICIPIS DE L’HORTA SUD
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L’HORTA SUD:
LA POBLACIÓ I EL POBLAMENT.
(Veure l’espai 12 al plànol)

Continguts
· Identificar els traços més generals de la població de l’Horta Sud.
· Caracteritzar el poblament de l’Horta Sud al llarg de la seua història.
· Descriure i explicar l'evolució demogràfica de l’Horta Sud, especialment en els últims 50 anys.

Activitat 1: La població de l’Horta Sud
1a. Llig el text següent i, després, posa-li un títol.

Títol
L’Horta Sud és un espai reduït de 310 Km2 (31.000 hectàrees) on viuen 400.000 persones,
repartides en 20 municipis. Amb 1.290 habitants, aproximadament, per quilòmetre quadrat
és una comarca molt poblada.
La població major és Torrent, amb més de 65.000 habitants i la menor, amb 130 habitants,
és Lloc Nou de la Corona. Així, 9 municipis tenen més de 20.000 habitants, que són Alaquàs,
Aldaia, Alfafar, Catarroja, Manises, Mislata, Quart de Poblet, Torrent i Xirivella; entre 10.000
i 20.000 hi ha 5 municipis, que són Albal, Benetússer, Paiporta, Picassent i Silla; entre 5.000
i 10.000 hi ha 4 municipis, que són Alcàsser, Massanassa, Picanya i Sedaví; i amb menys de
5.000 habitants hi ha dos municipis, que són Beniparrell i Lloc Nou de la Corona.
2a. Retola en el mapa els noms dels municipis i acoloreix cada municipi segons aquestes categories: d'un color,
els municipis que tinguen més de 20.000 habitants; d'un altre color, els compresos entre 10.000 i 20.000; d'un
altre color, els compresos entre 5.000 i 10.000; i d'un altre color, els menors de 5.000 habitants. Després contesta
les preguntes:

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

a. Com es distribueix la població en la comarca?

b. Com s'explica?
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Activitat 2: El poblament històric.
1a. Llig el text següent.

EL POBLAMENT HISTÒRIC DE L'HORTA SUD
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L'assentament més antic de la comarca que
coneixem s'anomena la Muntanyeta de Cabrera,
localitzat en el Vedat de Torrent i pertany a
l'Edat del Bronze (finals del II mil·lenni a. C.).
Era un xicotet poblat, tancat per un mur, amb
escassa població que vivia d'activitats agrícoles
i ramaderes, de la recol·lecció de fruits del camp
i de la caça. També hi ha alguns vestigis
d'aquesta època a Picassent. També tenim
evidències d'un assentament iber (segles VIII a
III a. C.) en la Llometa del Clot de Baylon
(Torrent).
Les vil·les rústiques romanes (segles II a. C.
al IV d. C.) es repartien per la comarca,
especialment en el Pla de Quart (termes de
Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs i Torrent) i
al costat de l’Albufera (terme de Catarroja).
Restes de làpides, torres, assuts, arcs, mosaics
i monedes s'han trobat al llarg i ample de la
comarca. Cultivaven els cereals, l'olivera i la
vinya i no sols per a la seua alimentació sinó
també per al comerç, a jutjar per àmfores
emmagatzemades trobades en el Mas del Jutge
(Torrent). En aquesta època van augmentar les
rompudes i es van iniciar les séquies per a regar
els camps (vestigis en Els Arcs (entre Manises
i Quart de Poblet) i en el Pantà (Torrent). La
població es va romanitzar, és a dir, va anar
adquirint els costums, la llengua, les lleis, els
cultius i les tècniques pròpies de la cultura
romana.
En l'època musulmana (segles X, XI i XII
especialment) es van ampliar i van organitzar
els regadius i es van introduir cultius nous que,

amb el temps, serien importants: la taronja,
amb fins ornamentals en aquesta època, l'arròs,
la seda, la canya de sucre, el cotó i la palma
datilera. Vivien en alqueries repartides per tota
la comarca. Aquestes alqueries van ser l'origen
de la majoria dels pobles de la comarca i algunes
d'elles es van dotar de torres de sentinella i
protecció.
L'ocupació cristiana (segle XIII i següents)
va mantindre els cultius anteriors, va rompre
més terres per al conreu i va introduir plantes
tèxtils, com el cànem i la morera, destinades al
comerç. En el segle XVI moltes alqueries ja
s'havien convertit en pobles. En el segle XVII
adquireixen importància les hortalisses i les
fruites; s'introdueixen el panís, la creïlla i la
tomaca, importats d'Amèrica. Cap a 1854
desapareix la producció de la seda i cap a 1865
decau el cultiu del cànem, conreus que són
substituïts per l'increment de les hortalisses i
per les plantacions de cítrics.
A partir de 1960 l'emigració ha sigut la
principal responsable del creixement demogràfic
i del gran auge dels pobles, de manera que més
de la meitat de la població de la comarca ha
nascut fora de la mateixa i molts pobles s'han
convertit en ciutats. El creixement recent (1960
a 1975) ha sigut tan fort que s'han produït
fusions de l'espai urbà i industrial, així la majoria
de poblacions i fàbriques apareixen unides. En
l'actualitat la població de l’Horta Sud, rural
durant la primera meitat del segle XX, és urbana
i es concentra en diversos eixos, com són el
Camí Reial, els marges del riu Túria i la carretera
antiga de València a Torrent.

2a. Situa en l'eix cronològic següent les lletres que es corresponen amb els fets que s'indiquen. A: El primer
assentament que coneixem de la comarca; B: L'origen de la xarxa de séquies; C: La fundació d'alqueries; D:
L'organització en pobles; E: L’ introducció dels cultius de la creïlla, dacsa i tomaca; F: El major auge del cultiu
de la seda; G: El cultiu de la taronja; H: L'època de major immigració; I: L'època en què la població de la comarca
deixa de ser rural per a ser urbana.
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Fitxa 19
3a. Llig el text i respon les preguntes.
ALAQUÀS, UNA POBLACIÓ DE CREIXEMENT ACCELERAT

El municipi d'Alaquàs tenia 8.100 habitants en 1960; en 1970 eren 19.500 persones; en
1981, 23.500; i en 1996, 24.926. L'any 1970, 72 persones de cada 100 treballaven en el sector
secundari (indústria i construcció). En 1975, 76 de cada 100 persones havia nascut en una
altra població.
a. Quines conclusions pots deduir del text anterior?; b. Com les expliques?; c. Quines conseqüències va tindre
aquest fenomen per a Alaquàs?; d. Va succeir el mateix en la resta de poblacions de l’Horta Sud?
4a. Llig el text i respon les preguntes.
MASSANASSA, UNA POBLACIÓ DE CREIXEMENT MODERAT
Massanassa té el seu origen en una alqueria musulmana; el seu topònim (massanasr) podria traduir-se com
"parador de Nasr". Després de la conquista per Jaume I, l'alqueria va passar a ser propietat del cavaller Mateu
Floriz, de l'Orde de Calatatrava; a finals del segle XIV, Massanassa va ser venuda a Pere Boïl i va pertànyer a
aquesta família fins que els marquesos de Dos Aigües es van fer amb el seu senyoriu. En 1510 tenia uns 12 veïns
(uns 50 habitants); en començar el segle XVII havia duplicat la seua població fins a les 20 famílies; en 1646,
després de l'expulsió dels moriscs en 1609, només vivien unes 5 famílies i fins a 1713 no va recuperar les 20
famílies; en 1787 ja té 1.254 habitants i en 1.877 va assolir els 2.600; en 1.910, 3.300 habitants; en 1.970, 6.000;
i en 1.996, 7.784.
a. Què era una alqueria en l'època musulmana? I en l'actualitat?; b. Coneixes altres pobles de la comarca que
tinguen el seu probable origen en una alqueria?; c. Quins quatre pobles de la comarca conserven torres musulmanes?;
d. Quines conseqüències generals va tindre la conquista i ocupació cristiana de les terres de la comarca?; e. Què
era un senyoriu?; f. L'evolució demogràfica soferta per Massanassa és el model general dels restants pobles de
la comarca?; g. Per què Massanassa no va créixer tan acceleradament com Alaquàs a partir de 1.960?.
5a. Llig el mapa següent i contesta les preguntes.
a.Quin fenomen es reflectix en el mapa?; b. Per què va succeir aquest fenomen?; c. D'on van vindre els immigrants?;
d. Segons les dades del mapa de quines comunitats autònomes van vindre emigrants a la nostra comarca?, D'on
van vindre més?; e. Quines conseqüències va tindre per a l’Horta Sud el fenomen anterior?
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Fitxa 19
L’HORTA SUD: LA POBLACIÓ I EL POBLAMENT.

6a. Llig el plànol següent i respon les preguntes.

a.Quina ha sigut l'evolució urbana de Xirivella?, quines parts pots diferenciar en la ciutat segons el plànol?; b.
Com l'expliques?; c. Quines conseqüències ha tingut?; d. Ha succeït el mateix en altres ciutats i pobles de l’Horta
Sud?

Activitat 3: L'evolució demogràfica de l'Horta Sud
1a. Llig el gràfic següent.
Gràfic amb l'evolució de la població i les etapes econòmiques
Habitants
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2a. Interpreta i explica el gràfic anterior. Per a això contesta les preguntes.
a. Quants habitants va tindre aproximadament la comarca durant l'Edat Moderna (Segles XVII i XVIII)? I durant
la primera meitat del segle XX? I cap a 1.970?.
b. Com es pot explicar el baix creixement durant els segles XVII i XVIII? I l'important creixement del segle XIX?
I el creixement espectacular entre 1960 i 1975?
c. Quines conseqüències, positives i negatives, ha tingut el gran creixement de la població de l’Horta Sud en la
segona meitat del segle XX?

Fitxa 20
RETRATS, QUADRES I IMATGES.
(Veure espais 1, 2, 3, 5 i 10 al plànol)

Continguts
· Descriure els diferents retrats, quadres i imatges que apareixen en la casa.
· Contextualitzar els retrats, quadres i imatges.

Activitat 1: Retrats, imatges i quadres

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L’HORTA SUD
AJUNTAMENT DE TORRENT
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L’HORTA SUD
CAJA RURAL TORRENT

1a. A continuació tens les fotografies d'alguns retrats i quadres que pots trobar en la casa del llaurador. Has de
buscar-los en les diferents dependències i observar-los bé.

2a. Completa el quadre amb tots els retrats, imatges i quadres que pugues observar en el museu.
RETRAT, QUADRE, IMATGE

SALA EN EL PLÀNOL

BREU DESCRIPCIÓ

Fitxa 20
RETRATS, QUADRES I IMATGES

3a. Escriu una resposta a les preguntes següents.
a. Quines conclusions obtens després d'haver observat les diferents fotografies, quadres i imatges? Podries descriure
algunes característiques de l'època en què es va construir la casa?

b. Tindrien les altres cases de llauradors de la comarca uns retrats, quadres i imatges semblants?

c. Tenen les cases actuals retrats, quadres i imatges semblants o diferents? Com es pot explicar?

© 2003 Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March.

4a. Imagina que eres un pintor o pintora de principis del segle XX i t'han encarregat un quadre per a penjar-lo
en alguna de les habitacions d'aquesta casa. Dibuixa'l.

Per què has elegit aquest quadre?

Fitxa 21
ACTIVITATS VARIADES
(Veure espais 1,2,3, 5 i 10 al plànol)

Continguts
· Aplicar alguns processos i tècniques en el museu (elaboració de diapositives, realitzar fitxes tècniques,
elaborar
croquis, plantejar-se hipòtesis explicatives sobre la comarca, etc.), amb la finalitat de
potenciar l'observació,
la creativitat i el treball en equip.

Activitat 1: Elaboració de diapositives.
1a. Un grup de treball pot elaborar unes diapositives sobre la visita al museu seguint aquests passos.
PROCÉS PER A REALITZAR DIAPOSITIVES
PASSOS A REALITZAR EN EL MUSEU
1r. Una vegada recorregut el museu, inventar una història que vos interesse sobre el Museu Comarcal de l’Horta
Sud o sobre qualsevol aspecte del mateix que vos haja cridat l'atenció.
2n. Organitzar la història en seqüències. Haurem de col·locar cada seqüència en un requadre.

3r. Cada requadre ha de tindre la grandària d'una diapositiva. En cada requadre dibuixarem a llapis cadascuna
de les seqüències en què hem dividit la història.
PASSOS A REALITZAR EN EL TEU CENTRE
4t. Repassarem cada il·lustració amb tinta negra o retolador negre.
5t. Fotocopiarem el full amb les distintes seqüències en paper vegetal (o paper de fer transparències).
6t. Acolorirem el paper vegetal amb retoladors i escriurem els noms (si es considera necessari).
7m. Retallarem els requadres i els ficarem en marcs de diapositives.
8u. Podrem gravar un text complementari en una cinta amb música, o bé farem un passe de diapositives i les
comentarem oralment, etc.

Activitat 2: Elaboració d'un estudi comparatiu.
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1a. Completar un quadre per a comparar dues vivendes.

CASA
VISITADA

ACTUAL

Semblances

Diferències

Avantatges i inconvenients

Fitxa 21
ACTIVITATS VARIADES

Activitat 3: Elaboració de fitxes tècniques.
1a. Realitzar la fitxa tècnica dels instruments i objectes seleccionats.

FITXA TÈCNICA
Nombre

Dibuix

Material
Funció
Descripció de la peça

Impressió personal

Activitat 4: Realitzar hipòtesis explicatives.
1a. Plantejar problemes relacionats amb la comarca, establir les seues possibles explicacions, conseqüències i
solucions. A títol indicatiu posem uns exemples, encara que serà el professorat qui realitzarà la selecció en funció
dels seus interessos.
· Quines repercussions pot tindre per a una família d'agricultors de la comarca els següents fets?:
La revaloració dels camps d'horta pròxims a la localitat com a conseqüència de l'avanç urbà.
La mecanització del camp i la desaparició de la tracció animal.
La necessitat de capitalització per a transformar els camps i cultius.
· Quines repercussions pot tindre per a la comarca si segueix aquest ritme accelerat en la construcció de carreteres,
polígons industrials, invasió de l’horta per l’ urbanització, etc. que ha sofrit l’Horta Sud a finals del segle XX?

Activitat 5: Realització de jocs.
1a. Podem seleccionar algun joc que ens permeta treballar alguns elements durant la visita. Per exemple, el joc
"Què és què?”. Un component del grup, a partir d'un instrument o objecte que ha vist en el museu, diu al grup
per a què serveix. Cada membre del grup escolta fent un dibuix de l'objecte.
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Activitat 6: Elaboració de xicotetes enquestes i estadístiques.
1a. Realitzar una ràpida enquesta en el grup i una senzilla estadística sobre aspectes relacionats amb la comarca.
Són exemples: sobre pares que treballen en l'agricultura, o que treballen en l'agricultura a temps parcial, sobre
pares nascuts fora de la comarca i que van ser immigrants, sobre alumnes nascuts en la comarca o immigrants,
etc.

PropostaDidàctica
MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD

1. Introducció
El Museu Comarcal de l’Horta Sud ens interessa com a edifici, d'una banda, ja que és una casa típica
de llaurador de principis del segle XX; i com a museu pròpiament dit, per un altra, pels instruments i
objectes que conté, pertanyents a la cultura i tradició d'aquella època. És un museu etnològic. Anem a
conéixer l'herència que ens han deixat els nostres avantpassats i els nostres iaios.
Amb aquests materials didàctics proposem un recorregut per a descobrir tant l'estructura i funcions de
la casa, com la raó de per què estan ací els diversos objectes i instruments. Aprendrem a llegir-los i
interpretar-los mitjançant el llenguatge propi del museu.
No oblidem que el Museu Comarcal de l’Horta Sud naix amb vocació de servei a la Comarca. És un
centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural, un instrument de dinamització
social i cultural de l’Horta Sud. Per això es requereix la col·laboració, que agraïm de bestreta, de tots
els professors i professores.

2. Orientacions per al professorat
En primer lloc s'ofereix un material suport que facilite l'ensenyament-aprenentatge i ajude a la comprensió
i anàlisi, tant de la casa del llaurador i dels distints elements que conté, com dels aspectes bàsics que
defineixen i caracteritzen la comarca de l’Horta Sud. En aquesta proposta didàctica s'aniran desgranant
diversos motius que justifiquen la importància de visitar i conéixer el museu, sense oblidar el seu context.
La proposta didàctica és oberta i flexible en funció de l'alumnat. És a dir, serà el professorat qui seleccione,
matise o modifique tant els continguts com les activitats presentades en funció dels seus interessos i grup
d'alumnes. És obvi que el més important és aconseguir la participació activa de l’alumnat, potenciant
la seua capacitat d'observació, anàlisi, interpretació, expressió i creativitat a partir dels recursos que
ens oferix el museu, que poden tindre un caràcter participatiu i lúdic. Es basa, per tant, en el principi
d'activitat i participació. Es veu necessari el treball dels alumnes i les alumnes en grup i concedeix gran
importància a l'autonomia en el procés. Proposa una observació prèvia que permeta analitzar i contrastar
com a via per a elaborar posteriorment la pròpia informació i expressió.
En un altre orde de coses, convindria enfocar la visita al museu com una activitat més d'aprenentatge.
Aquest plantejament implica: a) Fer entendre a les alumnes i els alumnes que el museu és una prolongació
de l'aula, és un lloc de treball, on tenim més recursos i per això el visitem; b) Seleccionar els continguts
a treballar en relació a les unitats de treball de la nostra programació d'aula; hi ha molts continguts
relacionats amb el museu (comarca, oficis, vivenda, séquies, cultiu, història, etc.) i el moment d'abordarlos és el més adequat per a visitar el museu; c) Avaluar el treball realitzat ja que és una activitat connectada
amb l'aula, la qual cosa precisarà un plantejament clar del que es demana, com es demana i els criteris
de qualificació corresponents.

2.1. Objectius.
Els objectius prioritaris que es tracten d'aconseguir, referent dels continguts proposats, són els següents:
1. Integrar l'entorn comarcal en el procés d'aprenentatge, com a font d'estímuls per al desenrotllament
personal.
2. Reconéixer, explicar i valorar el nostre patrimoni cultural i històric.
3. Ser conscients de l'entorn en què es viu, per a poder exercir una autonomia personal en aquest
territori.
4. Caracteritzar la vida dels avantpassats immediats i dels objectes i instruments que van utilitzar
a través de l'observació, del plantejament de preguntes i hipòtesis, de la interpretació i de l'expressió.
5. Realitzar, utilitzar i interpretar croquis, mapes, plànols, textos escrits, objectes, obres d'interés,
imatges i l'entorn pròxim.
6. Expressar-se utilitzant diversos llenguatges i codis (oral, escrit, gràfic, icònic, cartogràfic, etc.) amb
relació al territori comarcal.
7. Potenciar hàbits i actituds individuals i socials fora de l'aula.
8. Utilitzar el Museu Comarcal de l’Horta Sud com un recurs didàctic més al nostre abast.

2.2. Continguts
Ens ha semblant més convenient formular els continguts al principi de cadascuna de les fitxes de treball.
D'aquesta manera associem millor les activitats proposades amb el que pretenem aconseguir. D'altra
banda, els continguts s'escriuen amb verbs perquè permeten descriure millor el que demanem i no són
susceptibles de diverses interpretacions. Pensem que un enfocament descriptiu permet orientar millor
l'aprenentatge dels alumnes i les alumnes que un altre general.

2.3. Organització del material didàctic.
Els materials per si sols són informatius i, al seu torn, tenen àmplies possibilitats formatives, que es
poden utilitzar de manera autònoma com a material autoformatiu i que, al mateix temps, faciliten el
treball col·lectiu tant en l'aula com en el museu. Encara que les diverses fitxes es poden utilitzar
independentment perquè totes tenen continguts i finalitats pròpies, cal destacar la globalitat de la
proposta, ja que en aquesta és on resideix el principal interés educatiu.
La proposta didàctica s'organitza mitjançant unitats de treball que anomenem FITXES. Cada fitxa
presenta un títol, uns continguts i les activitats corresponents a realitzar per l'alumnat, recolzades en
textos, mapes, dibuixos, fotografies, plànols i imatges. Seguidament presentem les diferents fitxes, que
apareixen ordenades en funció de les distintes dependències que té el Museu Comarcal de l’Horta Sud.
FITXA

TÍTOL

MANERA DE TREBALL

1
2

EL MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD.
LA CASA DE LLAURADOR.

COL·LECTIVA
INDIVIDUAL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GRUP DE TREBALL

17
18
19

EL DORMITORI.
EL MENJADOR.
LA CUINETA.
L’ESTABLE.
LA PORXADA DEL CARRO.
L’ALMÀSSERA.
LA CAMBRA DE L’OLI.
EL PATI.
EL POU.
L'ANDANA COM A MAGATZEM DE COLLITES.
L'ANDANA COM A MAGATZEM D’EINES
LA PALLISSA.
L’HORTA SUD: ORIGEN DEL RELLEU COMARCAL
L’HORTA SUD: OROGRAFIA I HIDROGRAFIA DE LA
COMARCA.
L’HORTA SUD: LES SÉQUIES I ELS CULTIUS.
L’HORTA SUD: ELS POBLES DE LA COMARCA.
L’HORTA SUD: POBLACIÓ I POBLAMENT.

20
21

RETRATS, QUADRES I IMATGES.
ALTRES ACTIVITATS.

GRUP DE TREBALL
INDIVIDUAL

(preferentment)

(preferentment)

INDIVIDUAL
COL·LECTIVA

(preferentment)

2.4. Orientacions didàctiques.
L'aprofitament didàctic del museu requereix tres fases.

1. FASE DE PREPARACIÓ (Activitats abans de la visita).
Es tracta de contextualitzar la visita i de crear certes espectatives. Per a això es suggereix elegir algunes
de les activitats següents:
A. Presentar un mapa de l’Horta Sud i un plànol de la ciutat de Torrent, amb les indicacions de
l'itinerari que anem a seguir.

B. Realitzar un plànol de sa casa o del Centre, o interpretar un plànol del Centre, amb la finalitat de
facilitar la lectura i interpretació posterior del plànol del Museu Comarcal.
C. Completar una enquesta o qüestionari. Convé presentar una llista amb preguntes perquè l'alumnat
la complete amb altres preguntes que puguen interessar. No es pretén, per tant, que contesten bé a
les preguntes sinó d'obrir la visita, de ser conscients de les llacunes, de relacionar la visita amb
aspectes útils de la realitat comarcal, de plantejar interrogants que podrem contestar treballant en
el museu amb la proposta didàctica.
Presentem a continuació algunes preguntes, a títol indicatiu, que han de ser adaptades pel professorat
en funció del seu grup d'alumnes i interessos.
RELACIONADES AMB EL MUSEU.
· Què és un museu etnològic?
· Has visitat alguna vegada un museu etnològic?
· Què significa un museu etnològic per a l’Horta Sud?
· Què penses que vas a trobar en el Museu Comarcal de l’Horta Sud?
· Com t'imagines que és l'edifici del Museu Comarcal de l’Horta Sud?
RELACIONADES AMB LA CIUTAT DE TORRENT.
· Coneixes la ciutat de Torrent? On està situada en la comarca? Quants habitants té?
· Quins edificis, festes, etc. coneixes de la ciutat de Torrent?
· Quines són les seues activitats econòmiques predominants?
RELACIONADES AMB LA COMARCA DE L'HORTA SUD.
· Quants pobles té l’Horta Sud? I habitants?
· Per què s'anomena l’Horta Sud?
· Quina és la població més gran i la més xicoteta de la comarca?
· Quina distància té la comarca de cap a cap?
· Coneixes algun barranc de la comarca?
· Imagina que et visita un amic de fora i vol conéixer la comarca. A on el portaries
perquè penses que li agradaria més?
· Quin és el punt més alt i més baix de la comarca i on s’hi troben?
· A la teua comarca és on, amb prou probabilitat, vas a viure gran part de la teua
vida. La coneixes prou com per a moure't per ella?
· Quin tipus d'activitats t'agradaria desenrotllar per a conéixer millor la comarca i els pobles?
· Coneixes les festes dels pobles de la comarca?
· Saps situar en un mapa de la comarca el teu poble i els pobles limítrofs?
· En quina part de la comarca t'agradaria viure si pogueres elegir?
D. Explicar l'organització de l'eixida: itinerari, horari, mitjà de transport, materials a portar (llapis,
colors, paper), roba, etc.
E. Comunicar a l’alumnat els continguts que seran objecte d'avaluació, la forma de realitzar el
control i els criteris de qualificació.
F. Distribuir l’alumnat en grups de treball, en funció dels continguts que ens interesse treballar.
G. Explicar l'organització del treball en el museu. En primer lloc, de forma col·lectiva es realitzarà
una visita ràpida al museu per a obtindre una idea general del mateix i situar-se en l'espai.
Seguidament els distints grups de treball realitzaran la tasca encomanada. Finalment,
si es considera oportú, es farà un recorregut pel nucli històric de la ciutat de Torrent.
H. Insistir en les recomanacions necessàries a l'alumnat (conveniència de seguir l'itinerari marcat,
obeir les indicacions, prendre nota dels aspectes que interessen, plantejar-se preguntes i anotarles,
repartir-se el treball en el grup, respectar les normes bàsiques d'ordre i neteja, evitar córrer,
fer soroll i cridar, etc.).

2. FASE DE VISITA (Activitats a realitzar durant la visita).
Utilitzarem les Fitxes de treball segons la selecció i organització prèvia que hàgem adoptat. Convé, en
primer lloc, realitzar un treball col·lectiu i conjunt, amb la finalitat de dominar i situar-nos en l'espai
del museu, per a això utilitzarem les Fitxes 1 i 2. Després, cada grup de treball realitzarà les activitats
corresponents a la Fitxa designada, entre la 3 i la 21, segons l'organització prevista en la fase de
preparació. Convindria completar les activitats amb la visita col·lectiva al nucli històric pròxim de la
ciutat de Torrent.

3. FASE D'APLICACIÓ I VALORACIÓ (Activitats posteriors a la visita).
Podem elegir algunes de les activitats següents o altres semblants:
A. Cada grup de treball exposa el treball realitzat i les seues conclusions.
B. Contestar totes les preguntes que es van plantejar en la fase preparatòria.
C. Comunicar el treball realitzat (de forma oral, realitzant un mural, aprofitant una revista, exposant
els treballs, etc.).
D. Realitzar una síntesi final segons els continguts plantejats inicialment.
F. Realitzar una valoració de la visita realitzada.
G. Realitzar el control corresponent i demanar els treballs en funció dels continguts plantejats
inicialment i dels criteris de qualificació.
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