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PER A CONÉIXER LA NOSTRA CULTURA: GUIA DE REFERENTS VALENCIANS  

 
Coordinadors: Hèctor Càmara i Eduard Baile  

 

 

 
Descripció 

Aproximació transversal a diversos temes d’interés de la cultura valenciana per a difondre divulgativament els nostres 

referents culturals més importants. Es dedicarà especial atenció a l’àmbit alacantí.  

 
Metodologia 

En aquest taller es farà servir una metodologia teoricopràctica amb la qual es combinaran les explicacions dels professors i 

els comentaris dels alumnes a partir dels debats suscitats a l’aula. Els professors usaran materials diversos per a acostar-se a 

la matèria del curs: textos, vídeos, àudios, webs, etc. 

 
Objectius  

1. Descobrir els principals referents del nostre patrimoni cultural, amb èmfasi sobre els del sud valencià. 

2. Comprendre i valorar la importància d’aquests referents com a elements cohesionadors de la societat valenciana 

mitjançant activitats pràctiques. 

3. Comentar i debatre les propostes culturals triades per al curs a partir de la transversalitat (literatura, història, llengua, 

folklore, esport, música, art, etc.). 

4. Aprofitar tots els materials disponibles (webs, cançons, pel·lícules, documentals, textos, etc.) per a abastar la finalitat del 

taller. 

 
A qui va adreçat 

Aquest curs està adreçat a qualsevol persona interessada per la cultura valenciana des d’una perspectiva divulgativa i 

interdisciplinària.  

 
 

Requisits per a poder matricular-se en el curs  

Nivell oral equivalent al B1. 

 
 

Programa de sessions teoricopràctiques 

 

Sessió 1 (8 de març):  

Presentació: Què vol dir cultura valenciana? 

[A partir de textos i vídeos per a determinar quins elements podrien conformar la «cultura valenciana»] 

Viatge en el temps (I): de Jaume I a l’expulsió dels moriscos 

[A partir de documents històrics adaptats i reportatges televisius] 

 

Sessió 2 (15 de març): 

Viatge en el temps (II): de la derrota d’Almansa als nostres dies  

[A partir de documents històrics adaptats i reportatges televisius] 

 

Sessió 3 (22 de març): 

La història amagada del valencià a Alacant 

[A partir d’exemples audiovisuals] 

 
Sessió 4 (12 d’abril): 

Coneguem els nostres escriptors a través dels textos 

[A partir de versions textuals i adaptacions en mitjans audiovisuals] 

 
Sessió 5 (19 d’abril): 

La manta al coll i el cabasset: cançons i rondalles de les nostres terres 

[A partir d’exemples identificables per l’alumnat] 
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Sessió 6 (26 d’abril):  

De dolçaines i tabalets: dels orígens musicals valencians a Obrint Pas 

[A partir de l’escolta d’exemples] 

 
Sessió 7 (3 de maig): 

Catacrac, pum, goooool!: el lleure i la cultura de masses 

[A partir de documentació gràfica] 

 
Sessió 8 (10 de maig) 

Qui no té vespra no té festa: les Fogueres, el Misteri d’Elx i els Moros i Cristians 

[A partir del visionat d’imatges i de vídeos] 

 

 
Avaluació 

L’alumnat haurà de presentar al final del taller un vídeo de 5 minuts que explique de manera creativa alguns dels referents 

comentats a classe. 

 
 

 
 

 

PERIODITZACIÓ 

 
- Del 08 de març al 10 de maig de 2016 

- Dimarts de 17:00 a 19:30h 

- 8 sessions   

- 20 hores – 2 Crédits CECLEC-ECTS 

- 20 hores ICE 

 
 

 Març: 8, 15 i 22 

 Abril: 12, 19 i 26 

 Maig: 3 i 10 

 

 

LLOC: Març, Aual A1/0-10P (aulari I) 

         Abril i maig, Aula ED/taller3 (Fac. Educació) 

 

 

 
 

 

 

 
 


