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Taller Bestiari fusterià 

Nivell ESO i Batxillerat 

Duració 60 minuts 

Organització Grups de 3-4 alumnes 

Participants Fins a 30 

 

 

 

 

1. Introducció 

 A partir del Bestiari. Quadern de zoologia, el llibre inèdit i pòstum de Joan Fuster publicat el 

2005, l’alumnat combinarà el treball de diversos aspectes artístics i literaris. D’una banda, la 

creació d’un animal fantàstic compost per dues meitats de dos animals reals; i de l’altra, 

l’escriptura d’un aforisme relacionat amb l’animal creat, basant-se en els exemples del Bestiari 

fusterià. Així, l’alumnat realitzarà una pàgina del bestiari digital que l’Aula Didàctica compilarà al 

llarg del curs i donarà a conéixer al web i les xarxes socials de l’Espai Joan Fuster. 

 

2. Objectius 

• Conéixer els orígens dels bestiaris i la seua presència en la literatura catalana. 

• Conéixer el principals elements formals, estilístics i de contingut dels bestiaris. 

• Iniciar-se en la lectura del Bestiari. Quadern de zoologia, el llibre inèdit i pòstum de Joan 

Fuster. 

• Elaborar la pàgina d’un bestiari combinant la creació d’un animal fantàstic amb 

l’escriptura d’un aforisme sobre l’animal creat. 

• Expressar-se a artísticament a través de la combinació d’un text literari i una il·lustració. 

 

3. Continguts 

• Els antecedents i els orígens dels bestiaris medievals: el Physiologus. 

• La presència dels bestiaris en la literatura catalana: de Ramon Llull a Joan Fuster. 

• Els elements formals, estilístics i de contingut dels bestiaris. 

• El procés de recopilació i edició del Bestiari. Quadern de zoologia, de Joan Fuster. 
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• Iniciació a la lectura i comentari del Bestiari. Quadern de zoologia, de Joan Fuster. 

• Creació d’un animal fantàstic a partir de la combinació de dues meitats d’animals reals. 

• Escriptura d’un aforisme relacionat amb l’animal fantàstic creat. 

• Posada en comú de la pàgina del bestiari elaborada per cada grup. 

 

4. Competències clau 

• Comunicació lingüística. 

• Aprendre a aprendre. 

• Socials i cíviques. 

• Consciència i expressions culturals. 

 

5. Assignatures curriculars 

• Educació plàstica, visual i audiovisual (ESO). 

• Valencià: Llengua i Literatura (ESO i Batxillerat). 

• Cultura audiovisual (Batxillerat). 

• Disseny (Batxillerat). 

• Fonaments de l’art (Batxillerat) 

• Història de l’art. (Batxillerat). 

• Dibuix artístic (Batxillerat). 

• Tècniques d’expressió graficoplàstica (Batxillerat) 

 

6. Descripció de l’activitat 

 

6.1. Visita al Museu (30 min) 

• Projecció d’un audiovisual sobre la vida i l’obra de Joan Fuster. 

• Visita guiada al Museu. 
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6.2. Taller didàctic (60 min.) 

• Contextualització: 

– Mitjançant una presentació en diapositives s’explicarà què és un bestiari, els seus orígens i 

antecedents i els trets principals que els distingeixen. Així mateix, se’n destacarà la 

presència en la literatura catalana a partir de diversos autors com Ramon Llull, Josep 

Carner, Pere Quart i Francesc Pérez Moragón. Finalment, es comentarà amb detall el 

procés de gestació i edició del Bestiari. Quadern de zoologia, de Joan Fuster. 

• Elaboració de la pàgina d’un bestiari: 

– Cada grup disposarà d’una cartolina A4 per a realitzar l’activitat, que es divideix en dues 

parts. 

– Part artística: imatge d’un animal fantàstic 

L’alumnat comptarà amb siluetes de meitats d’animals diversos, de les quals haurà de triar 

dos per a crear la imatge d’un animal metamòrfic, que decorarà amb colors 

aquarel·lables. 

– Part literària: escriptura d’un aforisme 

Amb els noms dels animals elegits i un llistat de paraules referents a qualitats i 

sentiments, haurà de crear un aforisme semblants als del Bestiari de Joan Fuster. 

• Posada en comú: 

En finalitzar l’activitat, cada equip llegirà el seu aforisme, n’explicarà el significat i 

mostrarà el resultat artístic del treball elaborat. 

 

7. Recursos didàctics i materials 

• Audiovisual sobre l’obra i la vida de Joan Fuster. 

• Col·lecció d’art exposada al Museu Joan Fuster. 

• Presentació en diapositives sobre els orígens dels bestiaris i la seua presència en la 

literatura catalana. 

• Material fungible: plantilles de cartolina, colors d’aquarel·la, pinzells d’aigua, retoladors, 

segells... 

• Llistats de paraules per a crear els aforismes. 
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• Base de cartolina on inserir l’aforisme i la imatge de l’animal creat.  


