Taller: Abans que el sol no creme...
Nivell: Educació Primària

1. Introducció
L’alumnat s’acostarà a la figura de Joan Fuster a través d’un dels pocs textos que va
escriure per a infants, Abans que el sol no creme... És un conte narratiu i explicatiu al voltant
del conreu, comercialització i consum de l’arròs, un producte alimentari fonamental tant a
Sueca com a la resta dels pobles i ciutats valencianes.
2. Objectius

•

Conéixer els aspectes bàsics del conreu, comercialització i consum de l’arròs.

•

Comparar l’ús de les eines rudimentàries i els animals de tracció d’èpoques anteriors
a la maquinària i els sistemes de producció actuals de l’arròs.

•

Comprendre oralment un text narratiu i explicatiu.

•

Ordenar la seqüència narrativa del conte en una auca.

•

Llegir un text per a infants de Joan Fuster sobre tradicions culturals valencianes.

3. Continguts

•

El conreu, comercialització i consum de l’arròs.

•

La seqüència temporal al llarg de l’any relativa a l’arròs.

•

El lèxic bàsic i els mitjans de producció relacionats amb l’arròs.
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•

La lectura del conte Abans que el sol no creme...

•

El text narratiu i explicatiu.

•

L’auca com a mitjà de divulgació de tradicions culturals.

4. Competències

•

Comunicativa lingüística.

•

Ciència i tecnologia.

•

Socials i cíviques.

•

Consciència i expressions culturals

5. Àrees de coneixement

•

Ciències de la Naturalesa: el procés del conreu de l’arròs.

•

Ciències Socials: l’activitat laboral del conreu, comercialització i consum de l’arròs.

•

Valors Socials i Cívics: l’agricultura com a forma de supervivència de les societats.

•

Valencià: Llengua i Literatura: comprensió oral d’un text narratiu i explicatiu.

•

Cultura Valenciana: l’arròs en la cultura popular i gastronòmica valenciana.

6. Descripció de l’activitat
L’activitat s’estructura en dues parts diferenciades, que són la visita al Museu Joan
Fuster i la realització d’un taller didàctic sobre el conte Abans que el sol no creme... La duració
total de la visita i el taller és de 60-70 minuts.
6.1. Visita al Museu:
•

Projecció d’un audiovisual introductori sobre l’Espai Joan Fuster.
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•

Visita guiada al Museu a través de l’itinerari expositiu, que està dividit en tres espais
temàtics: «Biografia», «Publicacions» i «Racó de treball».

6.2. Taller didàctic:
•

Contextualització:

–

Es projectarà una sèrie de fotografies paisatgístiques dels arrossars de Sueca, ja que
és el context geogràfic en què transcorre l’acció del conte, i, a continuació, una altra
sèrie sobre les fases del conreu de l’arròs, que mostrarà l’evolució tecnològica dels
mitjans emprats pels agricultors en diferents èpoques.

•

Lectura del conte:

–

El monitor/a llegirà en veu alta el conte mentre es projecta el text i les illustracions
de la primera edició del llibre.

•

Elaboració de l’auca:

–

Es repartirà un full que conté sis illustracions amb un peu de text adjunt, que és
una cita extreta del conte, i una làmina en blanc on adherir les illustracions, que cal
retallar abans, per compondre la seqüència narrativa de manera ordenada. Després,
es pintaran les illustracions i es guardarà l’auca en una carpeta personalitzada. La
part posterior de l’auca durà imprés el conte en la versió íntegra, que és la que haurà
llegit el monitor/a inicialment.
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