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FINALITAT I ABAST
L’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster suposa un projecte educatiu
innovador i de qualitat que pretén fomentar l’aprenentatge de la vida i obra d’aquest escriptor
valencià entre l’alumnat del sistema educatiu, des de primària fins a la universitat.
Els objectius són:
a) Apropar l’alumnat, des dels esquemes cognitius propis de cada etapa escolar, a la figura i
significació de l’escriptor Joan Fuster.
b) Desenvolupar l’autonomia investigadora a partir dels diversos tallers i activitats.
c) Crear una actitud crítica, racional i tolerant en els escolars envers les diferents manifestacions
humanes, tant en l’esfera individual com social.
d) Fomentar l’interés per l’estudi i la recerca de la cultura pròpia.
e) Fer de Joan Fuster un paradigma de consciència idiomàtica i compromís cultural i cívic amb el
poble valencià.
f) Conéixer a grans trets qui va ser, on i quan va viure i què va escriure Joan Fuster.
L’activitat que desenvoluparà aquesta aula didàctica va dirigida a l’alumnat d’Educació
Primària, Secundària i Batxillerat principalment, i els participants d’altres entitats de manera
sempre complementària. Atenent la demanda, i sempre que siga possible, es podrà adaptar
l’activitat a l’alumnat d’altres etapes educatives.
L’alumnat universitari i les persones adultes, independentment que estiguen o no en
procés de formació, també podran ser destinataris d’activitats programades per l’aula didàctica.
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NORMATIVA
Resolució de 12 de març de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual
s’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de
cultura contemporània a l’Espai Casa Joan Fuster de Sueca per a difondre i dinamitzar l’obra
fusteriana, durant el curs 2019-2020.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
El procediment general serà el següent:
1. A l’inici del curs escolar, tots els centres de la Comunitat Valenciana de Primària, Secundària i
Batxillerat rebran un correu electrònic en què es posa a la seua disposició l’Aula Didàctica de
Cultura Contemporània Joan Fuster, de manera que aquests puguen sol·licitar la seua participació,
confeccionar el seu programa d’activitats complementàries incorporades a la programació
general anual (PGA), aprovar-la en el seu consell escolar i programar els seus aspectes didàctics
específics seguint les orientacions establides per l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan
Fuster i els criteris propis de cada centre.
2. Els centres, per mitjà del procediment que determine l’òrgan de direcció i coordinació
didàctica, hauran de sol·licitar dia, hora, llengua i activitat a la qual desitgen assistir. Una vegada
concretat, el professorat de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster consignarà la
visita en l’agenda i facilitarà en la seua pàgina el material perquè el professorat del centre la
prepare amb antelació.
3. Una setmana abans de la visita, com a màxim, els centres faran l’ingrés del cost dels materials,
si fóra necessari, i ho comunicaran al responsable de l’aula per fax o correu electrònic.
4. L’alumnat, amb el professorat responsable, es presentarà en les instal·lacions de l’Aula Didàctica
de Cultura Contemporània Joan Fuster el dia i hora acordats.
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5. L’alumnat estarà sota el control del professorat responsable de l’aula i del professorat del
mateix centre que els acompanya.
6. Una vegada conclosa l’activitat, es farà una valoració del treball realitzat per mitjà d’una
enquesta via correu electrònic.
Per a formalitzar la participació del centre, el professorat responsable gestionarà les
sol·licituds i les inscripcions per mitjà del procediment que determine l’òrgan de direcció i
coordinació didàctica mitjançant la pàgina https://espaijoanfuster.org/aula-didactica/, el qual es
publicita en la pàgina web de la Direcció General de Política Educativa.
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