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L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster és un programa 

d'innovació educativa autoritzat per la Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport des del curs escolar 2016-17. Concebuda en el marc de l'Espai 

Joan Fuster, té com a objectiu difondre i dinamitzar l'obra de l'escriptor valencià 

d'acord amb la seua multiplicitat d'interessos, que comprén camps tan diversos 

com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, 

l'economia, la política i la història.

Atés que els continguts curriculars actuals del sistema educatiu valencià 

mantenen una relació estreta amb la vida i l'obra de Joan Fuster, bé a partir d'una 

visió integral, bé a través d'aspectes parcials desenvolupats en nombrosos llibres 

i materials didàctics, les activitats de l'Aula estan adreçades a un públic ampli, 

que inclou l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, així com els estudiants universitaris i les persones adultes, estiguen o 

no en procés de formació. 

Mitjançant una visita guiada al Museu Joan Fuster i la realització de tallers 

didàctics dissenyats específicament per cada etapa educativa, l'Aula reforçarà en 

els participants el coneixement de la vida i obra de Joan Fuster. A més, de manera 

periòdica, es programaran activitats culturals i formatives en col·laboració amb 

altres institucions. En aquest sentit, tindran una intervenció destacada les pre-

sentacions de novetats editorials relacionades amb l’obra fusteriana i es dedi-

carà una atenció especial a la realització de cursos, conferències i jornades sobre 

aspectes culturals que interessaren a l’assagista suecà.
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