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«Dins d’un mot,

quanta gent que hi viu!»

Vicent Andrés Estellés



«Hem sobreviscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa.»

Salvador Espriu
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★ Els joves que acaben l’ESO coneixen i dominen la toponímia de Mutxamel? 

★ Qui s’encarrega de transmetre aquest saber com a constituent de l’entramat 

cultural del poble? 

★ Quin paper té el sistema educatiu i l’Ajuntament en aquesta tasca?

★ El professorat n’és conscient i integra aquesta disciplina?



Marc legislatiu

★ Declaració Universal de Drets Lingüístics (Articles 31 i 32).

★ Normes Internacionals sobre el Patrimoni Cultural.

★ Constitució Espanyola de 1978.

★ Llei 16/1985, del 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

★ Llei 4/1998, de l’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.

★ Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

★ Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

★ DECRET 62/2011, del 20 de maig del Consell, de regulació del procediment de declaració i 

règim de protecció dels béns de rellevància local.

★ Reglament de Normalització Lingüística del Valencià per al municipi de Mutxamel.

★ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

★ DECRET 112/2007, del 20 de juliol, del Consell de la Comunitat Valenciana (p.30.406), pel 

qual s’estableix el Currículum de l’Educació Secundària Obligatòria.



http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/

Materials didàctics



http://www.avl.gva.es/va/publicacions/Col-lecci---Onom-stica--/S-rie--Topon-mia-/Corpus-topon-mic-valenci-



Col·lecció Toponímia dels Pobles Valencians



· La Nucia ahir

· La Nucia hui

· Gastronomia 

· Horta

· Les festes

· L’aigua

Trivial



http://www.alicantevivo.org/2007/11/nuestra-provincia-en-el-recuerdo_28.html



https://docs.google.com/file/d/0B4NOjh7OPkrDOXlEOXN4WlE3TTA/edit?pli=1



http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxvii-col%C2%B7loqui-de-manresa-ii-2001



http://www.avl.gva.es/inici.html

Atles toponímic valencià



http://www.mutxamel.org/tabla.asp?tipo=menu&submenu=77&menu=7



http://www.mutxamel.org/pagina.asp?idioma=VA&tipo=submenu&submenu=721&menu=11









Activitats didàctiques



Llibres de text de Valencià: llengua i literatura



★ Condició laborar del docent. 

★ Materials didàctics que coneix o dels que disposa per a treballar la toponímia. 

★ Tractament d’aquesta en l’ensenyament en general, al centre i a l’aula en 

concret, segons l’experiència viscuda. 

★ Domini de la toponímia local per poder ensenyar-la.

Qüestionari al professorat



Qüestionari a l’alumnat



Classificació de l’estudi de la toponímia per matèries



Nota de coneixements de toponímia sobre 10



Nota de coneixements segons la connexió amb Mutxamel



Nota de coneixements de toponímia segons la llengua materna



Recapitulem





★ Mutxamel ahir 
★ Mutxamel hui
★ Gastronomia 
★ Horta
★ Les festes
★ L’aigua

Propostes



«Qui perd els seus orígens

perd la seua identitat.»

«Allò que val és la consciència de no ser res

si no s’és poble.»

Vicent Andrés Estellés


