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RUTA NATURAL DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE FIGUEROLES 
 

DADES GENERALS 

Data: dijous 17 de gener de 2019 

Horari: 10:00 a 16:00 hores 

Distància: 3 km 

Recorregut: CEIP Naram de Figueroles- Portal de Figueroles- Riu de Llucena- Molí Vell- Antic 

espai teuleria- Espai de “malea”- Mina d’argila i algeps- CEIP Naram. 

Acompanyament: Viu Natura i Museu de Ceràmica de l’Alcora 

Recomanacions: 

 Calçat adient per a muntanya i roba còmoda, es recomana un tallavents o similar.  

 Aigua, esmorzar i dinar. 

 Un llapis. 

 Materials aportats pel Museu: Fitxes per a l’alumnat, bosses per a les mostres i altres 

materials per a les activitats i demostracions. 

 Porteu càmeres de fotos, tablets o altres dispositius per fer un bon reportatge!!! 

 

INTRODUCCIÓ 

La localitat de Figueroles (l’Alcalatén) es troba situada junt al Riu de Llucena. A 370 metres 

d’alçada respecte al mar. Al 24 de juliol de 1233 passa a domini jurisdiccional del noble 

aragonès Juan Ximén d’Urrea, continuarà com a part del senyoriu familiar que prendran el títol 

de Comtes d’Aranda i posteriorment passarà la casa ducal dels Híxar fins a 1818. 

S’independitza  municipalment de Llucena al 1726. 

Actualment la seva principal activitat econòmica es la indústria taulellera, amb 3 fàbriques i té 

almàssera d’oli. Hi ha cultius de oliveres, garroferes, ametllers i hortalisses a les vores del riu. 

Té serveis de restauració i d’allotjament rural. 

Segles abans, Figueroles ha explotat diferents recursos miners com ara l’algeps, argila o ferro. 

Posseïa també teuleria per abastir a la Reial Fàbrica i el seu terme era ric en malea, un 

combustible essencial per al funcionament dels forns rodons de ceràmica. 

Va arribar a tenir 3 molins fariners, dos dels quals estan actualment restaurats i són visitables: 

el Molí Vell (s. XIV) i el Molí del Pito (s.XVIII), el Molí  del Caçador conserva la bassa 

d´acumulació d’aigua del riu. 

De les infraestructures hidràuliques cal destacar a la cua de l’embassament de l’Alcora  la 

casella de l’antic assut de Figueroles (s. XVIII). L’assut si més no es conserva ocult sota la grava i 

la sorra que arrastra el riu de Llucena. 

A l’entramat urbà destaquen: l’Església Parroquial, la Casa dels Col·legials, el Calvari i el Portal 

de l’antiga muralla. 



Al seu terme es conserven també 9 forns rodons de la dècada de 1960 utilitzats per a la cocció 

del taulell, encara que només són visitables des de certa distància. 

 

EL MARC TEÒRIC 

La visita als elements patrimonials de Figueroles s’inclou al projecte d’innovació educativa “La 

Reial Fàbrica: 300 anys d’innovació, memòria i territori” del que participen els centres IES 

Ximén d’Urrea (l’Alcora), CEIP Costur (Costur), CEIP Naram (Figueroles) i CEIP Comtessa de 

Llucena (Llucena) , un projecte germà d’una altre titulat “La Reial Fàbrica al 2027: recuperem el 

nostre patrimoni, sumem competències i restem desigualtats”. 

Dintre d’aquest últim projecte s’ha treballat durant el curs 2017-2018 en la visibilització i 

posada en valor de diferents elements patrimonials pertanyents a la proto-industrialització i 

industrialització al terme de l’Alcora, naixent així la primera fase de la Ruta Natural del 

Patrimoni Industrial que ja ha estat interpretada a partir de 19 panels informatius 

subvencionats per la Conselleria de Turisme. 

Una vegada encetat el projecte comarcal, es planteja la valorització i visibilització a les 

diferents localitats de la resta de patrimoni proto-industrial i industrial comarcal a través del 

treball l’alumnat i les famílies. 

 

OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS  

  Memòria 2018-2019 del Projecte d’Innovació Educativa “ la Reial Fàbrica. 300 anys 

d’innovació, memòria i territori.  

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 interès 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. 

● Aprofitar els recursos del voltant i la seua rellevància per a aplicar les metodologies emergents: 

aprenentatge servei, treball per projectes, treball cooperatiu (...) 

● 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.( s’adjunta 

rúbrica) 

● 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. 

-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. 

-Primària: 

● Conèixer i experimentar amb el seu medi natural, social i cultural. 

● Millorar les competències lingüístiques en les llengües del currículum.  

● Millorar les competències en el llenguatge artístic: visual, plàstic i corporal. 

Utilitzant-les per millorar l’entorn. 

● 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. 

● 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. 

  



L’ACTIVITAT 

Abans de la visita s’ha realitzat un mapa visual de recursos que l’alumnat ha pogut veure 

exposat al seu centre. 

La visita es desenvoluparà com una sortida al camp de caràcter participatiu on l’alumnat  

realitzarà diferents activitats i recollirà informació a través de les fitxes de camp (adjunts). 

 

ESPAIS I ACTIVITATS 

Molí Vell: 

Molí fariner hidràulic. Visita amb la molinera. Identificació a sobre de la fitxa de les diferents 

parts del molí i el seu funcionament amb l’ajuda dels moliners i monitors. 

 Fitxa: El molí hidràulic 

Forn de teula de Figueroles (desaparegut): 

Encara que el forn de teula ha està arroblit. Podem esbrinar on estava per les restes de 

materials de la cocció (fragments de teula i rajola). Allí mateix veurem les diferents plantes 

utilitzades per a conformar els garbells de malea, el combustible per als forns de llenya: 

matisa, romer, timó, coscoll, etc. 

 Fitxes: La teuleria- rajoleria 

 Accions: Recollida de malea i fragments de teula i rajola. 

Mina d’algeps i argila: 

Situada molt a prop del Molí Vell, es tracta d’una explotació a cel obert d’extracció d’algeps i 

argila. S’identificaran els dos materials i és farà recollida dels minerals in situ.  

Xerrarem al voltant de la preparació del guix com a material per a la construcció i com a 

material per a la fabricació dels motlles de ceràmica. 

També replegarem argila, la modelarem i comentarem sobre el seu procés d’extracció i 

preparació. 

 Fitxes: esquema de forn i mina d’algeps. Mina d’argila. Usos dels materials 

 Accions:  

Recollida d’algep/ preparació d’algep/utilització d’un motlle. 

Elaboració d’una peça amb l’argila de la mina. 

 

 

  



MOLÍ VELL- FIGUEROLES 

 



MINA I FORNS DE GUIX 

 



 



  



 

 



 



 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 



 

  



 

  



  



 

 

 

 



 

 


