
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Aprofundir en conceptes com “èxode rural” i 
“memòria històrica”. 

 • Aproximar-se a un gènere literari menys 
conegut que uns altres: la novel·la gràfica.

El camino,
Miguel Delibes

https://goo.gl/xdGwAE 

Es podria dir que el protagonista d’aquesta obra 
de Miguel Delibes viu una experiència que ha 
estat un fenomen històric i social: l’èxode rural, 
és a dir, el procés d’emigrar dels pobles a les 
ciutats per a trobar unes millors condicions de 
vida.
 • Aquest procés va ser molt rellevant durant les 
primeres dècades de la segona meitat del se-
gle XX. Trieu una població on haja ocorregut 
i analitzeu-ho: quantes persones se n’anaren? 
Quantes hi van romandre? Quines eren les 
principals activitats econòmiques? Què va 
motivar el desplaçament col·lectiu? Quines 
van ser les conseqüències generals? Etc.

 • Pau Vintimilla, amb qui parle en aquest 
programa, representa el cas contrari, ja que 
ell s’ha traslladat voluntàriament a un poble 
des de la ciutat on vivia. Açò rep el nom de 
neoruralisme. De fet, moltes persones trien 
aquesta opció per a canviar l’estil de vida i/o 

emprendre projectes. Trobeu alguna iniciativa 
sostenible i original l’origen de la qual haja 
estat justament aquest i seleccioneu-ne les 
dades més importants.

Heu d’exposar tots els resultats a la resta de la 
classe amb una presentació d’uns 10 minuts 
de duració. Podeu emprar imatges i vídeos. 
Esforceu-vos en la posada en escena perquè 
captar l’atenció dels companys i companyes no 
és senzill!

El camino m’ha portat a conversar també 
amb el dibuixant Paco Roca. Amb ell tracte la 
qüestió de la memòria històrica. El darrer 2007 
s’aprovà una llei al respecte a l’Estat espanyol. 
Informeu-vos-en sobre aquesta i sobre com han 
fet altres països perquè la societat millore i gua-
risca les ferides del passat. Poseu en comú tota 
la informació amb els altres grups i analitzeu-ne 
coincidències i diferències.

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://goo.gl/xdGwAE
http://www.pacoroca.com/


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. (...) Sin em-
bargo, todo había de dejarlo por el progreso”

– El camino, Miguel Delibes

De segur que alguna persona del teu voltant 
s’ha criat en un poble com Miguel, el Mochuelo, 
però ha acabat estudiant o treballant a la ciutat. 
Com ha estat l’experiència? Fes-li una entrevis-
ta: quan, com i per què es traslladà; què troba 
més a faltar i què no; quins són els avantatges 
i inconvenients de la vida rural i de la urbana... 
Hauràs de presentar el testimoni als companys 
i companyes en un breu vídeo (5 minuts com a 
màxim). Pensa bé com plantejar el qüestionari!

Ja has vist que aprofite la trobada online amb 
Paco Roca per a confessar-li que gràcies a ell 

Daniel, el Mochuelo, té onze anys quan és obli-
gat a anar-se’n a la ciutat. Li anirà bé, tal com 
espera son pare? Què estudiarà o de quina ma-
nera es guanyarà la vida? Tornarà al seu poble? 

Avinguda Pacadar Valenciana
Riba-roja del Túria
(València)

Veure en Google Maps 

em vaig iniciar en la novel·la gràfica. Si no ho 
has fet ja, et propose que també t’aproximes a 
aquest gènere: cerca un altre autor i selecci-
ona’n l’obra que més et seduïsca. Comparteix 
el teu descobriment amb la resta de la classe. 
Estic segura que podeu crear una llista de 
recomanacions ben interessant! De fet, podríeu 
enviar-me-la:

unahabitaciopropia@apuntmedia.es

Conta’m en un tuit (280 caràcters màxim) com 
imagines el protagonista d’El camino de major. 
Recorda mencionar el perfil del meu programa 
(@unahpropiaApunt) perquè puga llegir-lo!

https://goo.gl/maps/hgLiLy9ruGF2
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

