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Taller El Segle d’Or valencià vist per Joan Fuster 

Nivell ESO i Batxillerat 

Duració 60 minuts 

Organització Grups de 4-5 alumnes 

Participants Fins a 30 

 

 

 

 

1. Introducció 

 Aquest taller didàctic ofereix una aproximació als escriptors més rellevants del Segle d’Or 

valencià –Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena i Joan Roís de Corella– a 

través dels principals estudis que Joan Fuster els va dedicar. A més d’incidir en la visió que Fuster 

tenia de la vida i de l’obra d’aquests escriptors, l’alumnat completarà el taller amb la realització 

d’una composició d’imatges i texts dels autors citats, similar a la pàgina d’un facsímil, fent servir 

les tècniques de la transferència i de l’estampació sobre un suport material que imita els llibres 

impresos de l’època. 

 

2. Objectius 

• Oferir una panoràmica històrica, cultural i literària de la València del segle XV. 

• Definir i explicar el concepte “Segle d’Or valencià”. 

• Conéixer aspectes essencials de la vida i de l’obra dels principals escriptors del segle XV 

valencià. 

• Conéixer els principals estudis històrics, culturals i literaris que Joan Fuster dedicà al segle 

XV valencià. 

• Elaborar una composició d’imatges i texts dels principals escriptors del segle XV valencià, 

similar a la pàgina d’un facsímil, fent servir les tècniques de la transferència i de l’estampació 

sobre un suport material que imita els llibres impresos de l’època. 

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

• La València quatrecentista: història, cultura i literatura. 

• El Segle d’Or valencià: definició i abast cronològic. 

• Els principals escriptors del segle XV valencià: Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, 

Isabel de Villena i Joan Roís de Corella. 

• Els estudis fusterians sobre història, cultura i literatura del segle XV valencià: Nosaltres, els 

valencians, Poetes, moriscos i capellans, La poesia catalana, Ausiàs March. Antologia poètica, «Ausiàs 

March, el ben enamorat», «Consideracions sobre el Tirant», «Lectura de Roís de Corella», 

El món literari de sor Isabel de Villena i «Jaume Roig i sor Isabel de Villena». 

• Elaboració d’un treball artístic que imita la pàgina d’un facsímil a partir de la combinació 

d’un text i una imatge d’un dels autors treballats, junt amb motius ornamentals dels edificis 

arquitectònics més emblemàtics de la València del segle XV. 

 

4. Competències clau 

• Comunicació lingüística. 

• Aprendre a aprendre. 

• Socials i cíviques. 

• Consciència i expressions culturals. 

 

5. Assignatures curriculars 

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

• Geografia i història (ESO). 

• Història d’Espanya (2n Batxillerat). 

• Història de l’Art (Batxillerat). 

• Literatura universal (Batxillerat). 

• Educació plàstica, visual i audiovisual (ESO). 

• Tècniques d’expressió graficoplàstica (Batxillerat). 
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6. Descripció de l’activitat 

 

6.1. Visita al Museu (30 min.) 

• Projecció de l’audiovisual Conèixer Joan Fuster. 

• Visita guiada al Museu. 

 

6.2. Taller didàctic (60 min.) 

• Contextualització: 

–  A partir de la projecció de l’audiovisual Una mirada a la València del segle XV, s’explicaran 

aspectes històrics i culturals rellevants de la ciutat en aquesta època, i la seua pervivència 

en l’actualitat a través dels principals edificis arquitectònics. 

– Amb el suport d’una presentació en diapositives, es comentarà una selecció de textos de 

Joan Fuster sobre Ausiàs March, Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, Isabel de Villena 

i Jaume Roig.   

• Imitació d’una pàgina d’un facsímil: 

– Sobre una selecció de cinc texts, l’alumnat haurà d’identificar a quin dels autors treballats 

prèviament pertany cada text. Una vegada identificat text i autor, cada grup disposarà d’un 

bastidor amb una tela sobre la qual transferir el text seleccionat, text que anirà acompanyat 

d’una imatge del seu autor i de motius ornamentals dels principals edificis arquitectònics 

valencians construïts al llarg del segle XV. 

 

7. Recursos didàctics i materials 

• Audiovisual Conèixer Joan Fuster. 

• Audiovisual Una mirada a la València del segle XV. 

• Presentació en diapositives sobre els escriptors valencians del segle XV estudiats per Fuster.  

• Material fungible: retoladors especials per a transferir imatges, planxes de cartró-ploma, 

segells, teles, tisores, cinta adhesiva, rascletes...  


