1.1. Títol del projecte
Reial Fàbrica. 300 anys d’innovació, memòria i territori
1.2. Nom del centre o centres de l’agrupació, segons el cas.
-IES Ximén d’Urrea (L’Alcora) 12004011
-CEIP Naram (Figueroles) 12001711
-CEIP La Fontanella Costur (Costur) 12003365
-CEIP Comtessa de Llucena (Llucena) 12001794
1.3. Nom i cognoms del coordinador o coordinadora del projecte.
Daniel Andrés Roig. 18997758B. Cap del Departament de Geografia i Història de l’IES Ximén
d’Urrea.
1.4. Modalitat agrupada
Aquest projecte representa una agrupació de 4 centres nomenats en l’apartat 1.2.
El representant del projecte és el director de l’IES Ximén d’Urrea, En Joan Carles Guzman
i Pitarch amb DNI 18909690X.
Pel que fa als compromisos d’execució del projecte, els percentatges aproximats de
participació seran els que s’indiquen a continuació. Aquests percentatges ens serviran també
per establir els percentatges de l’import d’assignació econòmica.
-IES Ximén d’Urrea : 40%
-CEIP Naram: 20%
-CEIP Costur: 20%
-CEIP Comtessa de Llucena: 20%
1.5. Tipologia
Aquest projecte és nou.
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2.1. Justificació
– Pertinença
Aquest projecte es basa en la convicció que no s’aprén allò que no es viu. La nostra
filosofia educativa ens fa buscar constantment l’oportunitat d’oferir al nostre alumnat
experiències enriquidores que afavorisquen el seu aprenentatge, estimulen la seua creativitat
i ajuden a sentir l’institut i el seu entorn com a una part important de les seues vides. Amb
aquesta idea sempre en ment, se’ns presenta una oportunitat que no podem desaprofitar amb
motiu del 300 aniversari de la fundació de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte
d’Aranda.
De la mateixa forma, les escoles que corresponen a les poblacions que conformen l’entorn
més immediat de la Reial Fàbrica tenen un paper fonamental a l’hora de despertar en el seu
alumnat una visió de comarca i de relació entre pobles que després al Ximén es canalitza en
la diversitat de projectes que proposem i que, efectivament, fan possible que es cree una
xarxa de connexions personals i acadèmiques que van més enllà del propi municipi i que
suposen una valuosa oportunitat que volem potenciar i aprofitar.
Treballar el present projecte en clau de 4 centres (IES Ximén d’Urrea ,CEIP Naram, CEIP
Costur i CEIP Comtessa de Llucena), sense excloure la participació puntual o habitual d’altres
escoles o instituts, ens permet oferir una visió comarcal de la Reial Fàbrica de l’Alcora en
concret, i de la indústria de la zona en un sentit més ample.
En efecte, Costur, Llucena, Figueroles, Sant Joan de Moró i L’Alcora són pobles que han
viscut la seua història estretament lligats a la Reial Fàbrica des de la seua creació. Aquella
primera fórmula de la porcellana, va recòrrer en secret eixos indrets com una llavor amagada
que va fer florir una indústria que s’ha mantingut al capdavant de l’economia de la comarca
des del segle XVIII fins els nostres dies superant totes les crisis i sense deixar de ser mai un
referent que traspassa fronteres.
Contextualitzant a mode històric el nostre camp d’estudi, podem dir que la Reial Fàbrica de
Pisa i Porcellana apareix en un moment en el qual la societat de l’Antic Règim està
començant a viure els darrers anys. Acabada la Guerra de Successió, i amb una nova
dinastia (els Borbó), al capdavant d’una Espanya on els antics regnes ja son història, les
manufactures, i més en concret les relacionades de forma directa amb la Corona, comencen a
canviar les estructures de l’antiga producció artesanal controlada pels gremis. És el cas de la
Reial Fàbrica de l’Alcora, que recull la tradició terrissera del poble i les darreres tècniques
apreses pel comte a les manufactures d’arreu d’Europa. De la mateixa forma canvia
l’estructura tradicional de treball a les nostres comarques. Apareix, de sobte, una alternativa
potent a l’agricultura, i no és casual que això succeïsca a l’Alcora. El Comte d’Aranda ,senyor
de l’Alcalatén, recull la tradició terrissera del poble de l’Alcora i la posa en relació amb un
entorn immediat especialment adeqüat per al desenvolupament d’una manufactura amb el
volum de la Reial Fàbrica ( abundància de matèries primeres, combustible i mà d’obra, bona
situació…).
Aquesta singular instal·lació fabril, original i pionera en molts aspectes, va basar el seu èxit
i pervivència en nombrosos aspectes nous que irrompen en el panorama pre-industrial
espanyol: la contractació de prestigiosos tècnics i artistes estrangers, la redacció d'unes
detallades ordenances que regulaven tots els aspectes del funcionament de la Fàbrica, la
creació d'una Escola d'Aprenents, l'establiment de fluids canals de comercialització del
producte, etc…
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Dins d’aquest marc, el projecte “ REIAL FÀBRICA.300 ANYS D’INNOVACIÓ, MEMÒRIA I
TERRITORI”, recull l’esperit de la Reial Fàbrica, en procés de revalorització, i estudia la
projecció de la seva influència sobre la comarca, fonamental per a entendre la estructura
social, econòmica,laboral... dels pobles que conformen l’entorn immediat de l’Alcora. Els
material utilitzats o estudiats seran necessàriament novedosos en aportar el projecte una visió
més ampla del fet industrial que implica no només la fàbrica en si sinó la xarxa de relacions
que movia. Relacions aquestes que, en molts casos, expliquen de forma molt entenedora la
forma de ser i de viure de les poblacions de les quals l’IES Ximén d’Urrea és centre de
referència.
Dins d’aquesta idea de partida, participar al procés de rehabilitació de la Reial FàbricaF
serà, evidentment, un punt central i eix del nostre treball. Recuperar patrimoni és arrelar
l’alumnat amb el seu entorn vital. Així mateix, considerem que la relació de la Reial Fàbrica
amb el territori que la envolta resulta una bonica metàfora del paper del nostre I.E.S. Cosir
territori, fer comarca, apropar poblacions.
La metodologia a seguir hauria de tindre ben present l’alumnat, que és la base del
projecte. De tal forma que els centres educatius dirigirien el procés de canvi de la mentalitat
dels pobles cap al patrimoni, en forma d’una -en termes històrics- revolució de baix cap a dalt,
impregnant la societat des dels seus membre més joves i dinàmics per canviar els vells
costums i la secular indiferència cap al patrimoni propi.
Per a assegurar l’impacte positiu de les activitats, aquestes han estat dissenyades tenint
present el màxim aprofitament didàctic dels recursos, tant humans, com materials com
d’espais a utilitzar. Així, s’ha tingut present l’opinió d’associacions culturals, artistes, experts i
organismes públics a l’hora de dissenyar-les.
El nostre projecte es planteja com una ampliació i extensió de l’objecte d’estudi del projecte
executat des d’enguany pels centres de l’Alcora, amb el títol: “La Reial Fàbrica al 2027:
Recuperem el nostre patrimoni, sumem competències i restem desigualtats”. Vist l’interés dels
productes obtinguts i de les metodologies emprades ens plantegem sumar-li una visió
comarcal que és inherent a l’esperit del Ximén d’Urrea i les escoles de Llucena, Costur i
Figueroles.
– Concreció dels objectius
-Per a totes les etapes:
● Conèixer i situar física i cronològicament els diferents elements del patrimoni industrial
(material i immaterial) de la localitat i comarca, amb especial èmfasi en la Reial
Fàbrica.
● Cooperar en la recuperació de la memòria històrica del territori estudiat prenent el
coneixement del passat més proper com a forma de treballar els contingut més
transversals del currículum.
● Fer protagonista a la comunitat educativa dels diversos centres de l’evolució de la
Reial Fàbrica.Estendre eixe interés a la resta de les poblacions que vertebren l’àmbit
d’influència de la Reial Fàbrica.
● Valorar de manera crítica el passat i crear sentiment de respecte i pertinença.
● Reescriure el paper de la dona a les nostres terres, en la societat del s. XVIII i durant
la industrialització al s.XIX i s.XX.
● Aprendre a respectar el patrimoni i el territori.
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●

●
●
●
●

Aprofitar els recursos del voltant i la seua rellevància per a aplicar les metodologies
emergents: aprenentatge servei, treball per projectes, treball cooperatiu, M-learning i
classe invertida.
Afavorir la formació contínua del professorat respecte a l’aplicació de les noves
metodologies i mètodes actius d’ensenyament i aprenentatge
Donar a conèixer l’avaluació emprant instruments com el portfolio i les rúbriques.
Treballar el currículum escolar d’una forma més pràctica. Proporcionar a l’alumnat
experiències didàctiques i pedagògiques on puga desenvolupar les seves destreses.
Implementar i promoure un model de cooperació entre la comunitat educativa i les
institucions i associacions de l’entorn.

A banda d’aquests objectius, amb el projecte també es treballen en els objectius generals
de les diferents etapes recollits a les programacions didàctiques dels departaments on també
s’inclouen les accions que cada departament desenvoluparà per a col·laborar amb el projecte.

-Infantil:
●
●
●
●
●

Conèixer el seu entorn cultural i patrimonial.
Experimentar amb diferents materials.
Ser protagonistes de processos creatius.
Millorar les competències lingüístiques en les llengües del currículum.
Iniciar l’aprenentatge de competències digitals i el pensament computacional utilitzant
BEE BOTs i panells representatius de l’entorn físic.

-Primària:
●
●
●
●
●
●

●
●

Conèixer i experimentar amb el seu medi natural, social i cultural.
Millorar les competències lingüístiques en les llengües del currículum. Introduir les
vessants generals de l’art i alguns dels seus principals artistes.
Millorar les competències en el llenguatge artístic: visual, plàstic i corporal.
Utilitzant-les per millorar l’entorn.
Consolidar el pensament computacional mitjançant aplicacions com l’ESCRATCH per
tal de crear entorns sobre els recursos del projecte.
Afavorir la integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el
procés creatiu i d’investigació en la millora educativa.
Potenciar els valors d’igualtat social, cooperació, solidaritat i respecte al patrimoni
comú. .Desenvolupar el pensament crític a través de les experiències didàctiques des
de les diferents àrees del currículum.
Conèixer el jocs tradicionals de l’època, fer-los propis, crear espais de joc i reflexions
sobre la seua evolució i el paper que en ells ha tingut la dona abans i ara.
Afavorir la millora de l’expressió corporal, la cooperació, el treball en equip a través del
joc motriu potenciant capacitats com la resolució de problemes.

-Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius:
●
●

Millorar les competències lingüístiques en les llengües del currículum.
Analitzar els coneixements previs de l’alumnat sobre la Reial Fàbrica i la ceràmica en
general i els coneixements aconseguits en acabar el projecte, de manera que es puga
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●
●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

treballar competències matemàtiques (en concret, l’estadística) per tractar les dades
obtingudes mitjançant qüestionaris.
Crear material audiovisual propi, per exemple en camps com la fotografia i llenguatge
multimèdia.
Valorar de manera crítica l’evolució i els diferents contextos històrics durant la
presència de la Reial Fàbrica.
Adoptar una postura crítica sobre la Revolta dels Caragols com a exemple del final
d’un període històric (Antic Règim), i de la ciutadania com a protagonista en l’evolució
social d’un període.
Conéixer i valorar de forma crítica processos relacionats amb el moviment obrer a la
comarca.
Comparar el procés de la Revolta amb el moment actual i la demanda social d’una
major participació política de la ciutadania, mitjançant el concepte de democràcia
participativa.
Geolocalitzar amb mitjans electrònics les obres artístiques relacionades amb la Reial
Fàbrica. Fer la mateixa cosa amb els camins que duien al treball i els llocs ( mines,
boscos) on s’obtenien les matèries primeres.
Crear mapes visuals i interactius sobre els recursos del projecte.
El·laborar cartografia al voltant dels diferents fluxes que acudien a la Reial Fàbrica des
dels diferents punts de la comarca. Remarcar-ne el component vertebrador de la
fàbrica.
Analitzar de manera crítica el creixement d’una comarca associat a la seua
industrialització. .Donar a conèixer els models artístics i autors relacionats amb la
Reial Fàbrica.
Potenciar la comunicació digital, com a font d’informació i de transmissió de
continguts.
Fer inferències mitjançant visites a altres llocs i espais culturals i artístics per tal
d’assolir idees i valoracions critiques sobre els espais visitats respecte el futur ús de la
Reial Fàbrica.
Idear i divulgar productes/projectes de temàtica turística associada de manera directa i
indirecta amb la Reial Fàbrica, de manera que l’ajuntament puga oferir-lo com un
element d’atracció turística per a ciutadans d’altres poblacions i comarques. Aprofitar
aquesta producció per tal d’aprofundir en el plurilingüisme.
Analitzar els processos administratius coneguts al temps de la Reial Fàbrica, per tal de
comparar-los amb els actuals.
Comparar els modes de producció de l’Antic Règim i els que s’implementen amb
l’arribada de la fàbrica. Analitzar l’impacte dins la comarca.

2.2. Projecte
– Marc teòric
El marc teòric del nostre projecte ve definit en el propi títol: innovació, memòria i territori.
Pel que fa a la innovació, aquest projecte pretén posar en pràctica noves metodologies en
les quals els claustres ens hem estat formant durant els darrers anys. Aquestes, tenen com a
finalitat dotar els alumnes de les habilitats necessàries en l’ús de les TIC i les metodologies
actives centrades en l’estudiant on els docents ens convertim en guies del seu aprenentatge.
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La memòria, i més concretament la memòria històrica, implica conéixer i respectar allò que
ens és proper. En aquest cas, la Reial Fàbrica és un referent sense el qual la història del
nostre entorn més proper no podria explicar-se, per la qual cosa ens plantegem donar-li la
visibilitat que mereix com a punt de partida del nostre estudi.
El territori, finalment, és el marc en el qual es desenvolupen les activitats humanes, i en
què es desenvolupen els agents socials, econòmics, culturals i educatius que son
protagonistes en els processos de cohesió social, igualtat d’oportunitats, recuperació i posada
en valor del patrimoni i transformació i conformació del paisatge actual.
En conclusió, iniciem aquest projecte amb la intenció de conèixer més a fons la Reial
Fàbrica, però també per a que tota la comunitat educativa esdevinga vehicle de transmissió
d’allò aprés com a fórmula per a impregnar a la resta de societat, començant per les pròpies
famílies.

– Originalitat1
El nostre projecte, “Reial Fàbrica: 300 anys d’innovació, memòria i territori”, vertebra la
seua aportació al voltant dels tres pilars que s’esmenten en el propi títol, i en ells mateixos rau
la seua originalitat. En efecte, creiem fortament inspiradora la similitud entre el paper de la
Reial Fàbrica a la nostra comarca des del segle XVII, com a focus de cultura,
innovació,difusió d’idees i també com a eix vertebrador del territori , i el continu desig del
nostre centre d’establir-se com un lloc de trobada de l’alumnat de tots els pobles i entitats
poblacionals que acollim (l’Alcora, Sant Joan de Moró, La Foia, Llucena, Costur,
Figueroles...). Els camins de ferradura del XVIII acostaven l’Alcalatén a la Reial Fàbrica,
mentre les carreteres (físiques o virtuals), cusen avui dia el nostre territori fent que
adolescents de poblacions relativament distants estiguen més connectats que mai. Els pobles
tornen a parlar els uns dels altres, saben els uns dels altres com sabien fa dos-cents anys. I
saber és respectar, i saber és estimar.
Des d’eixe punt de vista, el projecte que proposem dóna un salt exponencial fora dels vells
murs de la Fàbrica per explicar tota la xarxa, complexa i multicausal, de relacions que aquesta
empresa va anar teixint al llarg dels segles. Tal explicació haurà de ser, per força, lligada a
tots els camps de coneixement i enfocada a tots els cursos que treballem, per tal de ser
aprofitada al màxim.
Des de l’inici, ens plantegem aprofitar el teixit social, cultural i econòmic de la comarca per
tal d’arribar a nivells de profunditat en el treball d’investigació que mai podrien ser assolits des
d’un estudi purament acadèmic. Ens sembla necessari per a complir els nostres objectius
acudir a les font més directes possibles. Antics treballadors de la fàbrica, associacions
culturals, artistes,cronistes,arxius parroquials….En cada un dels nuclis de població del territori
que treballarem hi ha molt valuosos testimonis de la vida tal com era entesa anys enrere, i
eixa ha de ser la nostra eina i aportació fonamentals.
La memòria històrica és, en efecte, la ferramenta amb la qual els historiadors coneixem el
nostre passat més proper. Defensar-la i posar-la en valor ha de ser una de les nostres
tasques fonamentals. Tal com es proposa des del nou pla de Formació del Professorat, que
valora la memòria històrica com un dels seus pilars.

1

Podeu consultar les activitats en la graella dels annexos.
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Vivim un moment de posada en valor del coneixement històric assolit d’una forma més
directa i participativa que, certament, connecta l’alumnat a una mena d’història “km. 0” que
considerem motivadora, ajustada a currículum i fortament dinàmica. Els mitjans, a més, amb
els quals podem estudiar la història des d’aquest punt de vista ens permeten de lligar la
recerca de coneixement històric amb d’altres camps d’estudi (assignatures, en aquest cas).
Des de l’IES Ximén d’Urrea volem, doncs, ser centre d’acollida i vertebració de la comarca,
i volem fer palesa eixa vertebració també a través dels camps que estudiem. Seguint amb la
comparació Reial Fàbrica -Ximén, volem ser un punt central a l’eix d’eixe mapa que duia-i
duu- dels nostres pobles a la RF.
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– Concreció de la metodologia aplicada al projecte
Amb la posada en marxa i el desenvolupament d’aquest projecte volem aconseguir que el
nostre alumnat potencie la seua creativitat, desenvolupe les habilitats necessàries per
treballar col·laborativament, assolisca una visió global de tots els aspectes econòmics,
històrics i culturals de la comarca prenent com a fil conductor la Reial Fàbrica, amplie les
seues destreses amb les TIC i al mateix temps adquirisca un aprenentatge efectiu del
currículum proposat per a cada nivell amb un grau de motivació suficient.
Per tal d’aconseguir-ho, la metodologia que considerem més adequada i capaç de donar
resposta als nostres objectius és la metodologia basada en projectes (ABP), un sistema actiu
que posa en el centre del procés ensenyament-aprenentatge l’estudiant del qual s’espera que
participe activament en totes les fases del procés i en totes les preses de decisions. Els
docents s’encarreguen de crear una situació d’aprenentatge que facilite el desenvolupament
del projecte per part de l’estudiant amb la recerca de materials, localització de fonts
d’informació, gestió del treball en grups, valoració del desenvolupament del projecte, resolució
de les dificultats que vagen sorgint, control del ritme de treball i avaluació dels resultats.
Quant al treball intercentres, utilitzarem els sistemes que posen a l’abast les noves
tecnologies per tal de comunicar-nos i treballar junts d’una manera virtual. Així, tot el que
s’elabore per part dels alumnes serà compartit i posat a l’abast de qualsevol que hi estiga
interessat. A més, s’hi preveuen reunions periòdiques per tal de fer un seguiment exhaustiu
del projecte i anar adaptant les propostes a la realitat de cada moment. En la mateixa línia de
compartir i fer arribar al major nombre de persones el nostre treball, està prevista la creació
d’un espai web específic lligat a la web oficial de l’IES Ximén d’Urrea. D’aquesta manera,
qualsevol que hi estiga interessat podrà seguir els avanços en el projecte i fer-nos arribar
idees i suggeriments per poder millorar-lo a cada pas.
– Sostenibilitat
La sostenibilitat d’un projecte i, per tant, la seua viabilitat, depén de diversos factors com
l’econòmic, el personal, les infraestructures, etc. En aquest projecte, el factor més important
és l’humà. És l’única cosa que no pot fallar per a que el projecte siga viable. En aquest sentit,
la implicació dels quatre claustres participants és molt alta. En el cas del centre coordinador,
per exemple, gairebé tots els departaments han presentat propostes per al projecte que seran
posades en marxa al llarg dels pròxims dos anys. Són, doncs, les persones, el pilar sobre el
qual se sosté el projecte i el fa fort, ja que el professorat implicat compta amb destinació
definitiva als centres.
L’aspecte econòmic és realment important si volem que la nostra contribució a la difusió de
la Reial Fàbrica siga realment de qualitat. Comptem amb el suport econòmic dels centres i les
seues AMPES a més dels ajuntaments de les localitats implicades que han demostrat els
darrers anys que sempre estan disposats a col·laborar en temes educatius. D’altra banda,
confiem en les ajudes convocades per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport ja que
pensem que aquest projecte s’ajusta molt bé a les bases de la convocatòria.
Pel que fa a les instal·lacions, L’Alcora, com a centre neuràlgic del projecte, compta amb
tots els recursos que puguem necessitar. Els centres participants en el projecte utilitzen sovint
les instal·lacions de la localitat per realitzar activitats educatives. Sempre estan a la disposició
dels centres que ho sol·liciten. A més, el Museu de Ceràmica de L’Alcora, també col·labora
estretament amb les escoles, posant a la nostra disposició tot allò que necessitem.
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Quant a la dotació dels centres, tots tenen aules amb projectors i pantalles, connexió a
internet, aules d’informàtica, salons d’actes i qualsevol espai que necessiten els estudiants o
els professors per treballar.
És, per tant, un projecte que considerem que té una alta viabilitat ja que comptem amb tots
els recursos tècnics, humans i d’infraestructures que necessitem per dur a terme les nostres
idees. El factor econòmic ens ajudarà a elaborar productes finals d’una major qualitat i influirà
a l’hora d’organitzar algunes activitats com les visites i xarrades d’autors, historiadors, artistes,
etc.També a l’adquisició d’elements tecnològics i de fungibles que serviran per dur avant el
dia a dia del projecte.
Per últim, no podem oblidar la perdurabilitat del projecte. El que es pretén amb la
recuperació de la Reial Fàbrica per part de les institucions, és que aquesta es convertisca en
un punt cultural i històric de referència més enllà dels pobles de la comarca. La gran inversió
que això suposa implica que la continuïtat de les accions i actes vagen més enllà del 300
aniversari. Serà un recurs amb el qual podrem comptar sempre per millorar, reproduir o
ampliar tot allò que encetarem durant aquests dos anys.
– Transferència
El que li dóna valor a un treball basat en projectes on s’elaboren una sèrie de productes, és
que aquests es donen a conèixer i es posen a disposició de tota la comunitat educativa i del
públic en general. Així doncs, tant l’evolució del projecte con els seus resultats s’aniran posant
a l’abast de tothom que hi estiga interessat per mitjà de diverses plataformes.
D’una banda, comptem amb les web de les diferents escoles on s’aniran publicant les
novetats respecte del projecte. A més, en la web oficial de l’IES Ximén d’Urrea
(www.ximendurrea.com), es crearà un apartat exclusiu del projecte on tant els alumnes com
els professors informarem sobre el procés i els resultats. Comptem, a més, amb el blog
“Historiadors i historiadores del Ximén” (http://historiadoresdelximen.blogspot.com.es/) on
també es compartiran els progressos de l’alumnat així com en les xarxes socials habituals
com Facebook (https://www.facebook.com/iesximen) i Twitter (https://twitter.com/iesxdu).
Per altra banda, la resta d’entitats que col·laboren amb el projecte com el Museu de
Ceràmica de l’Alcora o l’Ajuntament de L’Alcora i de la resta de municipis implicats posen al
nostre abast les seues plataformes d’informació com les respectives web i butlletins
informatius de les localitats. També és preveu l’edició dels materials obtinguts, siga en forma
de fullets, tríptics, o publicacions de més volada.
Fora del món virtual, estarem presents en una secció específica de “La Ximenera”, revista
anual de l’IES Ximén d’Urrea que edita l’alumnat de quart de l’ESO. A més, tots els materials
que s’elaboren (mapes, vídeos, àudios, fullets turístics), seran mostrats al públic en general
mitjançant exposicions en les escoles, el museu, els ajuntaments, fires educatives, etc.
Una altra de les ambicions amb què elaborem aquest treball és la de traspassar fronteres
de la mà del nostre alumnat i oferir-los una visió de les coses el més global possible partint
d’una realitat local. Així, en els pròxims dos anys, es compartiran les diferents idees en la
plataforma eTwinning, on tant els centres com alguns del professors tenen compte per tal de
poder compartir o participar en els projectes que s’hi proposen. Algunes de les activitats que
elaborarem tenen com a finalitat conèixer altres casos semblants al de la Reial Fàbrica arreu
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d’Europa i aquesta plataforma, junt a les beques Erasmus, ens servirà d’enllaç amb la resta
d’europeus i així poder exportar les nostres pràctiques educatives al temps que aprenem de
les experiències dels altres.
En definitiva, és un projecte viu que té com a finalitat última la creació d’uns productes
(guies, exposicions, relats, maquetes, etc.) que adquiriran tot el sentit en la mesura que seran
compartits.
– Participació
Tots els centres educatius participants en el projecte juntament amb el seu alumnat
participen activament en la proposta, elaboració i difusió de les activitats plantejades. D’igual
manera, assistiran a les reunions periòdiques de coordinació que s’establiran al llarg dels dos
cursos que durarà el projecte. Així mateix, col·laboraran amb personal i instal·lacions en cas
que es necessiten i participaran en el procés d’avaluació i millora. A més dels centres inscrits ,
el CEIP Sant Joan de Moró participarà com un membre més del projecte.
La resta d’agents participants, intervindran de diferents maneres:
Les AMPES es comprometen a col·laborar econòmicament i personalment amb les
activitats proposades així com en la difusió de les accions que es realitzen.
El Museu de Ceràmica posa a la nostra disposició les seues instal·lacions i tallers així com
el personal que habitualment treballa amb el nostre alumnat.També ens facilitarà l’edició i
visibilitat dels productes elaborats. D’igual manera, els ajuntaments de les diferents localitats
facilitaran l’ús de les instal·lacions locals, faran aportacions econòmiques i ens ajudaran en la
difusió.

– Caràcter inclusiu
Un projecte és inclusiu i integrador quan entre els seus propòsits es troba abordar de
manera inequívoca i directa la igualtat d’oportunitats a tots els nivells i des de perspectives
multipolars. Conforme hem avançat en apartats anteriors, totes les accions previstes tenen
com a prioritat encaixar i vincular els diferents centres educatius de diversos municipis de la
comarca de l’Alcalatén a través d’un referent històric situat a la capital com és la Reial
Fàbrica.
D’acord amb el que hem exposat abans, aquesta empresa ceràmica ha estat present
durant quasi tres segles i són nombroses les referències patrimonials, culturals i humanes que
encara existeixen. De fet, el projecte de recuperació engegat el 2017 per l’Ajuntament de
L’Alcora pretén recuperar un enorme espai urbà fins ara degradat per adequar-lo a les
necessitats de la societat actual integrant els centres educatius (les persones que en el futur
gaudiran d’aquell lloc) en la conformació d’un de nou.
Siga com siga, la coordinació es vehicularà a través de l’IES Ximén d’Urrea, centre de
secundària de referència dels municipis esmentats perquè l’alumnat d’aqueixos hi segueix els
seus estudis de l’ensenyament obligatori. Si bé, per motius d’arranjament escolar, l’enllaç ja
s’ha establert fa molts anys mai fins ara s’havia donat un pas de formalitzar la relació a través
d’un projecte comú. Per tant, des del punt de vista de la contextualització territorial no trobem
un millor exemple d’inclusió.
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No obstant, hi ha més estratègies inclusives en aquest projecte. En primer lloc, com hem
apuntat adés, cal tindre present que l’essència metodològica del projecte (independentment
del que les activitats acaben per concretar) és l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).
Aquesta estratègia és, segons diversos autors, un conjunt de tasques basades en la resolució
de preguntes o problemes mitjançant la implicació de l'alumnat en processos d'investigació de
manera relativament autònoma, que té com a fi la presentació d'un producte final davant
d'una audiència determinada.
En altres paraules, l’ABP és el mètode a través del qual l’alumnat aprén els continguts
d'una manera diferent a la instrucció tradicional. Alhora, és una oportunitat per a amerar un
treball educatiu d’interdisciplinarietat i crear consciència en l'alumnat sobre el propi procés
d'aprenentatge i afavoreix l'adquisició de les competències bàsiques i estimula la motivació, la
curiositat, la investigació, l'autonomia.
Amb tot, l’ABP facilita que l’alumnat siga capaç d'aprendre a aprendre, adquirint
estratègies que li ajudaran a resoldre problemes i situacions reals perquè gràcies al projecte
s’acosta la realitat de l'entorn a l'escola. A més a més, s’afavoreix un sentit crític de
l’aprenentatge la qual cosa millorarà l’actitud de l’alumnat cap al procés d'ensenyament.
En segon lloc, la participació de l’alumnat es preveu que es faça individualment però,
sobretot, de manera grupal i en equip dins del que es coneix com aprenentatge cooperatiu.
Un projecte com el de la Reial Fàbrica que pretén recuperar un bé col·lectiu per a un us
alhora col·lectiu només serà possible amb una estratègia que afavorisca la comunicació, la
cooperació i les habilitats socials. És a dir, l’aprenentatge cooperatiu permet afiançar les
relacions interpersonals dins de l'aula i garanteix la igualtat d’oportunitats (a tots els nivells
però, sobretot, la igualtat de gènere en un context històric en que les dones han estat
tradicionalment silenciades) i la participació de tot l’alumnat.
En tercer lloc, cal tindre present que l’alumnat establirà una connexió entre el que aprén en
l'escola i la realitat que l’envolta (que serà un referent constant durant el desenvolupament del
projecte). Aquesta correlació amb el context millorarà la integració de l’alumnat i de les seues
famílies dins de la vida dels centres perquè s’hi preveuen interaccions constants. A més a
més, la participació de les famílies permet desenvolupar les relacions intergeneracionals que
estaran presents al llarg de tot el projecte. No oblidem la majoria de les activitats
programades inclouen la participació d’entitats i institucions de la comarca (associacions de
veïns, de jubilats, culturals, AMPES, col·lectius de professionals, empreses, el Museu de la
Ceràmica de L’Alcora, els diferents ajuntaments, etc.).
Finalment, cal apuntar que totes les activitats previstes així com els materials utilitzats i les
eixides, excursions i altres accions complementàries són gratuïtes per a permetre la
participació de tot l’alumnat.
– Plurilingüisme
Valencià, castellà i anglés seran les tres llengües principals que es faran servir al llarg del
projecte.
El valencià és la llengua vehicular de tots els centres participants així com llengua materna
de la majoria dels estudiants que hi participen. S’emprarà en la la redacció del projecte i en
tota la documentació que es presente. També serà la llengua en què es realitzaran la majoria
del productes si bé alguns d’ells es presentaran en format trilingüe.
El castellà serà la llengua que predominarà quan es tracte de llegir i documentar-se per
mitjà de fonts originals de l’època ja que la gran majoria, per estar escrita després dels
Decrets de Nova Planta, està aquesta llengua. Així mateix, alguns dels articles que es
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presentaran a la revista del centre també seran en castellà com també les guies i fullets que
s’elaboren en les tres llengües.
L’anglés i el francés estaran presents en diverses ocasions al llarg del projecte. Per una
banda, amb la realització de productes específics i per una altra en el cas que finalment
incorporem la nostra idea a eTwinning i compartim el projecte amb companys de la resta
d’Europa.
En qualsevol cas, els participants en el projecte tenen coneixements suficients de les tres
llengües com per a que cap d’elles es quede al marge. A més, qualsevol llengua a través de
la qual se’ns presente l’oportunitat d’aprendre, serà ben rebuda ja que comptem amb recursos
per tal de poder comprendre-les, raó per la qual es respectarà sempre la llengua de ponents i
artistes per a que puguen expressar-se i transmetre els seus coneixements de la millor
manera possible.

2.3 Avaluació i impacte2
Una de les tasques prioritàries d’un projecte d’aquestes característiques deu ser
l’avaluació. Podríem dir que avaluar és un procés sistemàtic en que uns agents (avaluadors)
concedeixen un valor determinat a unes accions o actuacions subjectives i objectives d’unes
altres persones, d’acord amb unes finalitats de coneixement prèviament establertes,
conegudes i reconegudes.
En aquest sentit, l’avaluació incrementa el coneixement sobre la realitat avaluada i permet
mesurar l’abast de la tasca educativa mitjançant una sèrie d’elements estratègics seqüencials
(instruments) que, ben dissenyats, poden determinar l’estat d’assoliment dels objectius
d’aprenentatge en qualsevol moment.
Per tant, l’avaluació deu aportar informació útil per a establir estratègies de decisió encara
que no podem oblidar que l’avaluació té una funció bàsica de coneixement, en tant que
informa sobre experiències, enfocaments, expectatives i valoracions. Aleshores, quan
s’avalua cal reconèixer que mai s’acaba d’aprendre del tot i que la competència exigeix ser
capaç d’actualitzar-se constantment i d’estar obert al canvi per aconseguir resoldre noves
situacions.
Així, si volem millorar la precisió de l’avaluació d’aquest projecte de manera significativa cal
aclarir els aspectes o les dimensions que es volen avaluar, com també els indicadors, les
evidències, les estratègies o els agents participants que identifiquen els nivells de valoració
que proposem. Per exemple, no es pot avaluar el treball en equip sense treballar en equip; o
no es pot fer una autoavaluació sense comptar amb l’opinió sistemàtica de l’alumnat i la resta
de participants.
En aquest sentit, l’avaluació d’aquest projecte és cosa de tots els agents implicats per la
qual cosa, independentment del seu compromís de participació, tots els centres educatius
[associacions i entitats locals] col·laboraran de manera proactiva. Per això, cada centre
nomenarà una persona encarregada de vetllar pel compliment dels compromisos establerts
durant el procés d’avaluació. Aquesta responsabilitat, en funció dels recursos humans

2

Vegeu els models dels instruments i recursos citats en aquest apartat als annexos.
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disponibles en cada cas, podrà coincidir o no amb el coordinador/coordinadora de cada
participant.
- Indicadors i criteris d’avaluació
Els indicadors són eines d’informació que permeten recollir evidències objectives i
subjectives en termes quantitatius sobre les característiques d’un projecte educatiu.
Tanmateix, faciliten, entre d’altres: fer el seguiment dels processos; mesurar el grau
d’assoliment dels objectius; sospesar l’evolució de determinats aprenentatges i analitzar les
dificultats d’execució de les accions previstes.
Els indicadors han de ser pocs, clars, senzills, mesurables i fàcils d’obtenir.
En aquest projecte, distingim dues tipologies d’indicadors: aquells que ens permeten
mesurar el grau d’assoliment dels compromisos adquirits (que nosaltres anomenem
operatius) i aquells que ens permeten valorar la adequació de les previsions inicials (que
nosaltres anomenem metodològics).
Els indicadors operatius els utilitzem per saber en cada moment quines accions3 s’han
realitzat; quines estan en marxa; quines han hagut de modificar-se; quines han hagut de
substituir-se per unes altres; quines han hagut de posposar-se; quines han hagut de ser
suspeses; i quines es troben en perill.
Els indicadors metodològics mesuren el grau d’aplicació de les activitats (està executant-se
el que es va planificar?); la qualitat de l’execució (s’està fent com estava previst?); el grau
d’implicació (participen tots els agents com s’havien compromés? Per què?); repercussió
(s’ha produït algun canvi després d’aplicar el procés?).
Respecte dels criteris d’avaluació, com que les activitats són la manifestació pràctica de la
implicació de diversos departaments, podem establir aquells generals que afecten al conjunt
dels àmbits que hi participen. En tot cas, els criteris estableixen els tipus i el grau
d’aprenentatge que s’espera aconseguir amb el projecte. Per tant, els criteris d’avaluació són
els següents:
● valorar el grau d’implicació i les capacitats organitzatives del professorat;
● mesurar l’actitud i interés de tots els agents que hi participen;
● calibrar els recursos disponibles (humans, materials, econòmics i ambientals);
● auditar la metodologia aplicada al projecte;
● valorar l’efectivitat de la coordinació intercentres;
● revisar la temporalització constantment per ajustar-la i reajustar-la a la realitat;
● avaluar els aprenentatges de l’alumnat;
● apreciar les habilitats i inquietuds de l’alumnat;
● analitzar el grau d’incorporació de les propostes de l’alumnat al projecte;
● establir mecanismes d’autoavaluació i coavaluació;
● reflexionar sobre el sistema d’avaluació;
● estudiar la continuïtat del projecte.
Es preveuen diferents moments en l’avaluació del nostre projecte. L’avaluació inicial ens
facilita un pronòstic i un diagnòstic sobre el coneixement de la Reial Fàbrica dels participants.
Per accions entenem tan les activitats com les reunions, tràmits administratius, formalismes interns o actes de
coordinació.
3
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L’avaluació continua (formativa i formadora) té com a finalitat millorar l’aprenentatge de
manera interactiva, retroactiva i proactiva, capaç de detectar problemes i proposar solucions.
Finalment, l’avaluació sumativa deu valorar l’abast integral del projecte i proposar ampliacions
i millores del projecte per a altres edicions.
Per tant, el fet de considerar l’avaluació un dels eixos principals d’aquest projecte que
facilita assolir els objectius i permet executar-lo de principi a fi amb garanties, ens empenta a
determinar una temporalització metòdica i diversa, d’acord al calendari dels annexos. En
concret, es preveu una avaluació inicial a tots els nivells (setembre); unes avaluacions
específiques mensuals (de caràcter operatiu); una avaluació general cada trimestre (de
caràcter metodològic); i una avaluació final a tots els nivells.
-Instruments d’avaluació
Els instruments d’avaluació són les eines pedagògiques que utilitzem habitualment per a
avaluar el procés d’ensenyament–aprenentatge. Aquestes eines deuen:
●
●
●

assegurar un alt grau d’autenticitat de las situacions que es proposen de manera que
l’alumnat les puga identificar fàcilment a la vida real;
explicitar els objectius, criteris i mecanismes de correcció per a millorar l’objectivitat, la
transparència i la democràcia del procés i facilitar la participació;
impulsar mecanismes que augmenten les oportunitats d’autoavaluació per a, sobretot,
fer partícip a l’alumnat del seu propi procés d’aprenentatge.

Per tant, la utilització d’aquestos instruments aplicats al projecte permeten assegurar una
avaluació sistemàtica, reglada, oberta, lliure i transparent. En aquest sentit, utilitzarem les
següents:
●
●
●
●
●
●
●
●

formularis d’observació sistemàtica (llistes d’acarament, registres anecdòtics,
escales d’actitud, diaris de classe);
rúbriques (de tipologia diversa i adaptades a cada participant);
plantilles de coavaluació i autoavaluació;
graelles per enregistrar el seguiment i evolució de les activitats;
dossier d’aprenentatge general i específic (per centres);
qüestionaris adaptats d’avaluació;
memòries descriptives (de cada activitat) i parcials (de la marxa general).
memòria final del projecte.

-Impacte / propostes de millora
Analitzar les repercussions d’un projecte d’àmbit territorial comarcal com aquest amb una
clara vocació inclusiva i integradora és una tasca ambiciosa. Els àmbits en que l’actuació
educativa prevista pot tindre conseqüències són molt diversos i caldrà tindre’ls tots presents.
D’una banda, i el més important, s’ha de valorar l’aprenentatge de l’alumnat.
D’altra banda, també hem de tindre en compte l’abast social que aconsegueix el projecte
(participació d’altres agents). Igualment, s’haurà de valorar la implicació de les diferents
administracions.
Finalment, caldrà tindre present quina presència als mitjans té el projecte i com han valorat
les xarxes socials la realització del projecte.
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La tendència de la pedagogia tradicional de situar l’acte d’avaluar al final del procés
d’ensenyament–aprenentatge feia que el sistema esdevinguera molt rígid, per la qual cosa les
possibilitats de millora o adaptació a la realitat concreta quedaven condemnades al futur.
Afortunadament, les noves corrents metodològiques han situat l’avaluació com a eix central
de l’acció educativa i això facilita la consecució dels objectius marcats per la versatilitat que
permet revisar constantment el procés.
Per això, contemplem estratègies de retroalimentació en el projecte perquè, com hem
apuntat abans, es preveuen actuacions de revisió trimestrals amb una vocació correctora i
funcional que resolga situacions conflictives quan es manifesten, propose les modificacions
oportunes per aconseguir els objectius, i introduïsca novetats conjunturals que els agents
consideren necessàries.
Finalment, es preveu una avaluació general al final del projecte que propose les línies
d’actuació que continuen el camí iniciat, l’amplien o li donen una nova dimensió sempre
d’acord amb les conclusions en les que deuen participar totes i cadascuna de les parts
participants.

2.4. Conclusions
Dins de l’àmbit de la posada en valor de l’edifici de la Reial Fàbrica (1727-2027), el nostre
projecte suposa, en conclusió, el desig d’implicar al complet a la comunitat educativa dels
pobles que acudeixen al Ximén en la recuperació, a nivell patrimonial, històric, cultural i vital
d’un espai, el de la Reial Fàbrica, que no es limita a les parets de l’edifici original, mostrant la
seua influència a tots els nivells al llarg de la nostra comarca. Tindre una població interessada
activament en el seu patrimoni significa tindre un potencial d’innovació i investigació que no
podem obviar. És per això que volem encetar, al llarg dels dos propers cursos, aquest treball
que vehicularà un percentatge important de la nostra pràctica docent.
És absolutament necessari per a que el projecte tinga èxit la implicació de les diferents
administracions presents a la comarca que hauran de facilitar-nos els mitjans i recursos
necessaris per poder aconseguir amb l’alumnat de tota la comarca i la societat on viuen un
canvi proactiu cap a la construcció d’una identitat que ens permeta seguir creixent i enfortint
els llaços entre la comunitat educativa, social i cultural de la comarca, sempre des de la
innovació, el rigor científic i la creativitat.
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2.5. Pressupost
Reial Fàbrica. 300 anys d'innovació, memòria i territori
Inventariable
preu/
Concepte
Aplicació
del
recurs
unitat
Quantitat
Tablets

10 Jocs educatius. Enregistrament

199,00

1.990,00

1.500,00
1.500,00
500,00
327,50

1.500,00
1.500,00
500,00
327,50

Ordinador portàtil
Projector i pantalla
Taula de mescles
Altaveus

1
1
1
1

Càmares (fotos/ vídeo)

Enregistrament d'entrevistes.
Audiovisuals. Imatge activitats.
Fotografia per a publicacions.
Tallers de fotografia. Arxiu
5 multimèdia

500,00

2.500,00

Impressora 3D

General per a tot el projecte.
reconstruccions de ferramentes o
estructures industrials
1 tradicionals.

793,99

793,99

Plastificadora

Edició i maquetació de materials
Projecció de continguts
Ràdio
Ràdio

Import

50,00

50,00

Micro + receptor

1 Promoció i creació de materials
Enregistrament de veu. Arxiu
2 multimèdia

871,73

1.743,46

Material didàctic: plànol
recursos de la comarca

Creació d'un plànol de gran
format amb els recursos miners/
1 tallers / forns de la comarca

600,00

600,00

Material didàctic: llibre
de recull d'entrevistes

Materials de transferència.
1 Memòria Oral. Arxiu multimèdia

1.200,00

1.200,00

Material didàctic:
Vocabulari específic

Materials de transferència.
1 Memòria Oral. Arxiu multimèdia

515,00

515,00

Materials de transferència. Els
objectes. Les fomes i els dissenys
2 ceràmics. Arxiu multimèdia

515,00

1.030,00

12,00

600,00

12,00

600,00

Catàleg exposició
LLibre "Somnis de
porcellana" de Jesús
Miralles
Llibre "Els Secrets de
Meissen" de Josep
Palomero

Llibre de lectura dels cursos
50 2018-2019 / 2019-2020
Llibre de lectura dels cursos
50 2018-2019 / 2019-2020
Total inventariable

15.449,95
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No inventariable
Concepte

Quantitat

preu/
unitat

Aplicació del recurs

Import

Conferències

3 Diferents departaments

350,00

1.050,00

Tallers
Rutes escenificades
Sortides taller de
ceràmica del Museu de
Ceràmica de l'AlcoraBus anada tornada

4 Diferents departaments
2 Contractació

350,00
300,00

1.400,00
600,00

3,00

270,00

2,00
18,99
50,00

300,00
94,95
200,00

2,00
4,00
3,00

300,00
60,00
75,00

Transport fins a l'Alcora des de
90 Costur, Llucena i Figueroles

Fustes, engranatges
tornilleria i altres
Bobines de filament
Roll-up

150
5
4

Fulls
Pintures
Pinzells

150
15
25

Taller de àrea de tecnologia.
Construcció maquetes
Impressora 3D
Promoció i difusió
Material per a utilitzar en diverses
activitats
Material per a tallers
Material per a tallers

Bus sortida

65 Sortida centres de primària

65,00

4.225,00

Bus sortida

Sortida ESO.Conèixer més
questions de la ceràmica de
l'Alcora, el disseny en ceràmica i
50 els materials

66,00

3.300,00

Bus sortida

Sortida ESO. Buscar i
experimentar amb espais
50 adaptables a la Reial Fàbrica

66,00

3.300,00

Entrades Museus

50 Visita Museu I

4,00

200,00

Entrades Museus

50 Visita Museu II
Total no inventariable

Pressupost
Conselleria
d'Educació…
Ajuntament de
l'Alcora
AMPES
ALTRES

%

inventariable
75

1,50

75,00
15.449,95
no
inventaria
inventari ble/no-inv
able
entariable
15.449,95 15.449,95

23
2
0
Total

30.899,90
7.106,98
618,00
0,00
38.624,88
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NOM DE L'ACTIVITAT

L'Alcora: una empresa
transnacional del segle XVIII?

-La Reial Fàbrica en VR

Diccionari Enciclopèdic de la
Reial Fàbrica

Aprofundiment en la idea de
treball sobre "Els secrets de
Meissen" i "Somnis de
pocellana"
Implementació d'un espai
informatiu multimèdia (ràdio,
xarxa...) que, des del Ximén,
puga servir de lligam
informatiu per a tota la
comarca.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ /
OBJECTIUS
- Localització industrial.
- Processos de producció:
matèries primeres i fonts
d'energia.
- Capital humà: ma d'obra
especialitzada.
- Organització empresarial
plurilingüe.
- Comptabilitat empresarial.
- Activitat comercial:
exportacions.
- Intercanvi cultural i oci en
l'època (què feien aci gent de
fora?).
- Recopilació de documents
gràfics de diferents períodes. Recopilació d'imatges de l'estat a
l'inici del projecte. -Recopilació
d'imatges del procés
d'intervenció. - Avaluació de les
imatges, selecció, documentació
i clasificació (espai de treball,
matèries primeres, transport,
tecnologia, espai de vida, treballs
secundaris...)
- Recull de paraules i mots
utilitzats al voltant de la
ceràmica, dels treballs associats
etc - Buscar-hi el significat
semàntic - Traduir-lo a diferents
idiomes (Valencià, Castellà,
Anglés i Francés)
-Desenvolupar el concurs de
microrelats
-Proposar una conferència dels
autors
-Adquirir exemplars del llibre

DEPARTAMENTS PRODUCTE FINAL

- Escenificació (teatral
o cinematogràfica)
- Geografia i Història.
d'un dia qualsevol a la
- Llengües.
RF.
- Administració i
- Reportatges
empreses.
periodístics
- Tecnologia.
audiovisuals sobre
- Física i Química.
l'empresa posant
- Geologia.
comparacions amb
empreses actuals.

Arxiu multièdia VR de
la Reial Fàbrica amb la
Geo/Hist (recopilació
corresponen
i Documentació) +
distribució en
Tecnologia
seccions i amb treball
(fabricació ulleres
documenta i
3D) + Informàtica
audiovisual. Tot per
(-transformació
poder enllaçar a la
fotografias en VR)
pàgina web del
projecte

Departaments de
Llengües

Valencià

-Recuperar la ràdio del centre,
proposar la creació de grups que Llengües, lletres en
assumisquen diferents formats o general.
temàtiques informatives

Edició del llibret de
mots i paraules
associades a la
ceràmica i al projecte
-Lligar la tasca feta
amb la revista del
centre, propsar la
possible edició dels
relats més reeixits.
-Obrir un espai
informatiu
independent que
puga , amb el temps,
arribar a aprofundir
els lligams comarcals
que son la base del
Ximen.
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"Alumnes guia". Rutes
plurilíngües

El·laboració d'un mapa
industrial històric de la
comarca
Oralitat: elaboració d'un arxiu
de cançons, dites i contes
relacionats amb la Fàbrica
Anàlisi de la evolució
tecnològica. (màquines, forns,
ferrramentes...)
Models ceràmics al llarg del
temps

Projecte Erasmus indiv/col.

Altres Reals Fàbriques

Secció en La Ximenera (revista
de l'Institut Ximén d'Urrea)

Salut laboral i la dona en la
Reial Fàbrica

-Formar a alumnat que siga
capaç de guiar a altres alumnes
d'altres centres en les rutes pel
patrimoni industrial, i la seua
contextualització històrica

Geo-hist, llengües

-Utilitzar les tècniques
cartogràfiques bàsiques per tal
Geo-hist, plàstica
de dibuixar el mapa industrial de
la comarca.
-Emprar tècniques de recollida
d'informació per tal d'elaborar
Tots.
l'esmentat arxiu

Un mapa que puga
ésser utilitzat amb
finalitat acadèmica.
Publicacions
periòdiques a l'abast
de tothom

Manteniment, GH,

- Investigar el patrimoni mecànic
Tecnologia,
i ferramentístic.

Llengua, plàstica
Plàstica,
- Investigació al voltant de
ll'evolució estètica del taulell i les Tecnologia,
vaixelles.
Història
- Analitzar les realitats
equivalents que es duen a terme
en altres zones
- Estudiar l'estructura i tipologies
de Reial Fàbrica i investigar què
queda en l'actualitat- Dedicar una part de la revista
d'edició anual a notícies
relacionades amb el projecte:
reportatges, entrevistes,
successos, etc.
- Estudiar l'evolució de la cura a
l'embaràs i atenció al part de les
dones al llarg dels últims 300
anys.

Tots

Departament de
Castellà

Catàleg/Exposició.

Mobilitat

Textos periodístics
amb imatges i altres
recursos visuals.

Exposició dels
Anatomia aplicada resultats de les
investigacions

Creació d'una pàgina web amb - Facilitar la difusió del projecte a
Informàtica
informació del projecte
tota la societat
- Facilitar la difusió del projecte a
Informàtica
tota la societat

- Treballar l'evolució de la música
al temps de la RF
- Aprofundir en el coneixement
Conferències
científic de la mà de diferents
experts
Tractament i estudi de les
- Elaborar un estudi comparatiu
mesures antigues i equivalència de les mesures tradicionals

Catàleg/Exposició.

Departament de
Intercanvi
Geografia i Història d'experiències

Anàlisi de roques i minerals
- Estudiar les roques i minerals
com a matèries primeres i fonts utilitzades en el sector ceràmic al Geologia
d'energia
llarg del temps

Desenvolupament de diverses
aplicacions mòbils relacionades
amb el projecte
Programació de quartets
reproduïnt partitures d'època.

-Crear grups de
treball que ajuden a
explicar el patrimoni
de la comarca a
alumnes més joves i
als turistes.

Exposició dels
resultats de les
investigacions
Producció d'una
pàgina web
Producció
d'aplicacions mòbils

Música

Concerts i tallers
musicals

Tots els
departaments

Conferències

Matemàtiques i
Tecnologia

Construcció de
models i conclusió de
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amb les actuals
Evolució en el temps de costos,
vendes i beneficis, així com del
procés administratiu
Moviments en el plànol
Edició d'un fullet turístic
plurilingüe

Evolució de les ferramentes
emprades a la indústria
ceràmica

Els molins per moldre l'argila

valencianes amb les actuals
- Estudiar l'evolució en el temps
de costos, vendes i beneficis, així
com del procés administratiu
- Estudiar els movimients el
plànol en relació a les obres
artístiques
- Crear i publicar un fullet turístic
plurilingüe
Investigar l'evolució de les
diverses ferramentes emprades
en els processos de la indústria
ceràmica des de l'extracció fins a
la fabricació de diversos objectes
ceràmics.

l'estudi
Matemàtiques i
Administratiu

Estudi comparatiu

Matemàtiques, Art,
Plàstica

Estudi comparatiu i
models

Anglés, Valencià,
Francés, Castellà

Full turístic

Tecnologia

- Estudiar l'evolució dels sistemes
mecànics per moldre l'argila
Tecnologia
provinent de les canteres.

Visites a tallers
ceràmics per
comprovar l'evolució
que han sofert les
ferramentes
ceràmiques al llarg
d'aquests 3 segles.
Evolució de les
diferents fonts
d'energia utilitzades
als molins d'argila.

Estudiar els canvis fonamentals
que ha sofert el procés ceràmic
durant els darrers 3 segles.
Analitzar les diferents fonts
d’energia utilitzades des que es
L'energia per coure el fang
va fundar la Real Fábrica fins avui
per fabricar objectes ceràmics.
- Conèixer la composició de les
argiles i la seua procedència.
- Aprendre sobre els pigments
Material ceràmic utilitzats en la
ceràmics.
Reial Fàbrica
- Preparar els pigments ceràmics.
- Utilitzar algunes de les
tècniques ceràmiques de l'època
-Recopilar i documentar
informaciuó sobre instruments
Exposició instruments
de les diferents èpoques
relacionades amb la RF.
-Restaurar instruments
-Investigar senyals acústiques i el
Investigació sobre els sons i
seu significat -estudiar mitjans
sorolls de la RF
de protecció i sorolls d'ambient
Visita al l'exposició de
-Conèixer la RF i treballar la
fotografia industrial i
fotografia industrial
instal·lacions de la RF
-Aprendre tècniques d'edició
Taller de fotografia
d'imatges

Tecnologia

Estudi del procés
ceràmic d`una cassola
de fang des de la
mina fins que arriba a
la nostra taula.

Tecnologia

Estudi de les fonts
d'energia

Física i Química

Estudi i creació de
pigments

Música, Geografia,
Tecnologia

Exposició
d'instruments

Visita al museu de ceràmica

De la mina a la taula

-Conèixer l'espai del museu i els

Investigació i
Música, informàtica,
reproducció dels
llengües i tecnologia
sorolls
Plàstica

Fotografies

Plàstica

Fotografies

Plàstica, història

Visita
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seus materials
-Aprendre a treballar l'argila i els
Taller en el museu de ceràmica
Plàstica i química
esmalts
Visita a l'arxiu municipal.
-Descobrir les fonts històriques i Història i
Protocols notarials
administratives
administratiu

La malea com a combustible
dels forns de la RF

-Descobrir la importància del
CEIP Costur
sotabosc mediterrani per a la RF

-Estudiar i analitzar la
Relació del territori amb oficis i importància del territori
matèries primeres
circundant per al fiuncionament
de la fàbrica
-Conèixer la importància de
Ruta dels molins
l'aigua en la maquinària
preindustrial
-Comparar models antics i
Visita a alguna altra fàbrica
actuals de funcionament
industrial
Entrevistes, enquestes i
-Aprofundir en el coneixement
xarrades amb antics
dels modes antics de treball
treballadors
-Conèixer les labors tradicionals
Mural: els oficis de Llucena
del seu entorn
Viatge formatiu: turisme
industrial
Visita a la RF

Taller de torn
Elaboració d'un mural ceràmic

Taller
Visita
Treball d'investigació,
exposició, confecció
de plànols, creació de
plaques de
senyalització i edició
de guia de la ruta.

CEIP Comtessa de
Llucena

Treball d'investigació

CEIP Comtessa de
Llucena CEIP Costur

Ruta

CEIP Comtessa de
Llucena CEIP Naram Visita
CEIP Costur
CEIP Comtessa de
Treball de camp
Llucena CEIP Naram

CEIP Comtessa de
Llucena
CEIP Comtessa de
-Conèixer altres realitats
Llucena CEIP Naram
industrials
CEIP Costur
CEIP Comtessa de
-Conèixer l'espai objecte d'estudi Llucena CEIP Naram
CEIP Costur
CEIP Comtessa de
-Aprendre el funcionament dels
Llucena CEIP Naram
torns
CEIP Costur
-Crear un mural ceràmic des de
CEIP Naram
zero

Mural
Viatge

Visita

Taller
Mural
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