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1 de nOVeMBre, diumenge

teatre. De por amb Dani Miquel. espanta la por 2020
Dani Miquel
Organitzat per l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia amb el SARC
11:00 i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati. 
Dani Miquel i els Ma me mi mo músics cantaran cançons de por, velles i 
novelles. Cantarem, contarem i jugarem amb gegants, bruixes, dimonis i 
altres personatges més reals. Heu de saber que la por és una muntanya que 
està al mig de la plaça del poble. Agafeu tota la que vulgueu, però recordeu 
que s’ha de tornar.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

tallers Didàctics. «De la taca al monstre. espanta la Por»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estàs preparat o preparada a per a traure’t el monstre que portes dins? 
Creem junts un imaginari de bèsties bestial! Començarem posant a prova 
els majors, fent-los pintar unes taques, per a agafar-los el relleu i treballar 
sobre aquestes taques per a traure un monstre. Tot s’imprimirà en directe 
mitjançant la màquina de risografia (tècnica d’impressió entre la serigrafia i 
la fotocopiadora), amb colors super molons, perquè ens puguem emportar a 
casa una meravellosa publicació plena de monstres fantàstics. T’ho perdràs?

7 de nOVeMBre, dissabte
taller per a públic adult. «sense por». espanta la por 2020
10:30 h. Lloc: pati. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Taller d’il·lustració especialment dirigit a professionals de la il·lustració 
i el disseny gràfic. El collage i el sistema d’impressió de la risografia ens 
ajudarà a transformar en bellesa la por a l’error.

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 



     
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

8 de nOVeMBre, diumenge
Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la Cultura Ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

titelles. La Maria no té por. espanta la por 2020  
Disparatario
Organitzat per l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia amb el SARC
11:00 i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati. 
Un viatge divertit i ple d’aventures, alhora que un esforç per mantindre viu 
el bestiari popular valencià; el Butoni, l’Home del sac, la bruixa Pinta, el 
Banyeta i la Quarantamaula, entre altres personatges, ens portaran al món 
màgic dels espantacriatures.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

tallers Didàctics. «De la taca al monstre. espanta la Por»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estàs preparat o preparada a per a traure’t el monstre que portes dins? 
Creem junts un imaginari de bèsties bestial! Començarem posant a 
prova els majors, fent-los pintar unes taques, per a agafar-los el relleu i 
treballar sobre aquestes taques per a traure un monstre. Tot s’imprimirà 
en directe mitjançant la màquina de risografia (tècnica d’impressió entre 
la serigrafia i la fotocopiadora), amb colors super molons, perquè ens 
puguem emportar a casa una meravellosa publicació plena de monstres 
fantàstics. T’ho perdràs?



     
12 de nOVeMBre, dijous 

Presentació de llibre. #enVeualta. espanta la por 2020
18:30 h. Lloc: pati. Organitzat per l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Presentació del nou conte de la col·lecció «Espanta la por»: L’home dels 
nassos. 

14 de nOVeMBre, dissabte 

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

15 de nOVeMBre, diumenge 
Visites a la carta. «Món romà»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

titelles. fabulària: La gallina dels ous d’or 
La Carreta Teatro
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
Presteu atenció a aquest pobre joglar que més de mil històries vos ve a 
contar. Trobador, poeta, cantor, cante contes, contes cante i recite versos 
quan m’alce. Així comença aquest espectacle àgil i participatiu, que compta 
amb la gràcia del joglar i el ritme dels titelles. Una proposta que arreplega 
algunes de les més belles faules de la història. Cants, contes, faules amb 
moralitat i cor, més de mil vos en porte en aquest caixó.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 



     
taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

tallers Didàctics. «De la taca al monstre. espanta la Por»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estàs preparat o preparada a per a traure’t el monstre que portes dins? 
Creem junts un imaginari de bèsties bestial! Començarem posant a prova 
els majors, fent-los pintar unes taques, per a agafar-los el relleu i treballar 
sobre aquestes taques per a traure un monstre. Tot s’imprimirà en directe 
mitjançant la màquina de risografia (tècnica d’impressió entre la serigrafia i 
la fotocopiadora), amb colors super molons, perquè ens puguem emportar a 
casa una meravellosa publicació plena de monstres fantàstics. T’ho perdràs?

21 de nOVeMBre, dissabte
Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

espectacle cultura tradicional. aC el forcat. 
retrobem la nostra música. 
17:30 h. Lloc: pati. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia 
Actuació de l’AC El Forcat amb una mostra de música, dansa i cant d’estil 
valencià. 

22 de nOVeMBre, diumenge 

Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Contacontes. Històries d’ací i d’allà 
Óscar Mora
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
La maleta dels contes que Óscar el Contacontes sempre porta amb ell 
guarda centenars d’històries: contes d’animals de la selva, històries de 
princeses que no volen que ningú les salve, rondalles valencianes de la 
nostra tradició oral i també algunes cançons i balls. Una vegada que la 
maleta s’obri, tot pot passar: l’espectacle és diferent cada vegada, ja que la 
maleta mira els xiquets que hi ha en el públic, i tria les històries que més els 
agradaran en cada ocasió. Pot ser hui veurem un drac en dificultats que s’ha 
quedat sense foc o una bruixa despistada que no troba el conjur adequat: per 
a saber què ocorrerà cal tindre els ulls i les orelles ben oberts.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

tallers didàctics. «L’auca del confinament» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Les auques són els avantpassats del còmic i volem que ens conteu amb 
una auca com era el vostre dia a dia quan estàveu tancats i tancades a casa. 

28 de nOVeMBre, dissabte 

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria



     
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

29 de nOVeMBre, diumenge 

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la Cultura Ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Músiques del món. 
Concert en família, l’origen dels instruments
Pablo Nahual
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
És un concert per a tota la família: amè, lúdic, participatiu i enriquidor. A 
través dels instruments del folklore andí més ancestral es mostra com 
l’ésser humà va crear els primers instruments amb allò que la natura li 
oferia. També es descriu com naixen els primers ritmes i melodies, fruit 
d’escoltar profundament l’entorn, i de com els esdeveniments històrics es 
reflectien en la música i els instruments.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «els visigots amb llum pròpia» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
No hi ha festa sense lluminàries i els pobles de l’antiguitat vinculen aquests 
objectes a cultes i ritus religiosos. En grans habitacions, per a il·luminar, 
es col·locaven lampadaris sobre plataformes o se suspenien del sostre per 
mitjà de cadenes. Elaborarem un objecte d’il·luminació de l’època visigoda: 
un lampadari amb material emmotlable.

tallers didàctics. «L’auca del confinament» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Les auques són els avantpassats del còmic i volem que ens conteu amb 
una auca com era el vostre dia a dia quan estàveu tancats i tancades a 
casa. 



     
5 de DeseMBre, dissabte 

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

6 de DeseMBre, diumenge 
Visites a la carta. «Món romà»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

tallers didàctics. «L’auca del confinament» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Les auques són els avantpassats del còmic i volem que ens conteu amb 
una auca com era el vostre dia a dia quan estàveu tancats i tancades a 
casa. 



     
8 de DeseMBre, dimarts

teatre infantil. elfosfera
Ágora gestión teatral
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
Elfosfera és un espectacle dirigit a estimular l’educació mediambiental i 
sensibilitzar els xiquets sobre la necessitat de tindre cura de la natura. Des 
d’una perspectiva artisticolúdica, un elf porta una infinitat de jocs, cançons i 
llegendes on els personatges principals són els éssers que habiten la natura.

12 de DeseMBre, dissabte 

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

Concert. Obrint Camins
Cant d’estil. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:30 h. Lloc. sala Alfons el Magnànim. 

13 de DeseMBre, diumenge 

Visites a la carta. «Història dels diners»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Contacontes. Contes del corral de Pepa
Almudena Francés
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
Pepa era una dona vella, vella, que tenia un corral amb gallines, pollastres 
i algun mig pollastret. Hi havia tants animals de ploma i cresta en aquell 
corral que no cabien, així que un matí van anar a buscar un corral més gran. 
Pepa davant i l’aviram darrere, fent una cua molt llarga, pujaven muntanyes 
i baixaven barrancs, però quan van trobar el riu...



     
Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

tallers didàctics. «L’auca del confinament» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Les auques són els avantpassats del còmic i volem que ens conteu amb 
una auca com era el vostre dia a dia quan estàveu tancats i tancades a casa. 

19 de DeseMBre, dissabte 

Visites. «en temps dels visigots al territori de València»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el desconegut període dels visigots al 
territori de València. Coneix com n’eren les ciutats antigues dels segles VI i 
VII, a partir del patrimoni recuperat als jaciments arqueològics.

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

20 de DeseMBre, diumenge 

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la Cultura Ibèrica i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

Circ. the Power of the 80’s
Eddy Eighty
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati



     
Increïble espectacle d’humor i circ per a totes les edats. El nostre entranyable 
personatge Eddy Eighty fascinarà el públic amb acrobàcies, equilibris, malabars 
i molta música dels huitanta. Show perfecte, on hi haurà una gran participació 
de públic i, en acabar, tant grans com xicotets diran: Feia temps que no reia tant!

Visites guiades. «Descobreix l’etno»
11:30 i 12:45 h. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Visites realitzades per l’equip de conservadors de l’Etno-Museu Valencià 
d’Etnologia a les sales permanents i les exposicions temporals. 

taller. «L’escriptura visigoda, en la pissarra» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Els visigots van heretar l’escriptura dels romans. Tots els models visigots 
d’actes jurídics que es conserven estan redactats en llatí. Un testimoni curiós 
d’aquesta època són les «pissarres visigodes», textos escrits en pissarra 
sobre temes molts diversos: relacions de pagaments, llistes amb noms de 
llauradors, treballs escolars… Sobre pasta d’escaiola, que reproduirà un 
fragment de pissarra, elaborarem un text amb escriptura visigoda.

tallers didàctics. «L’auca del confinament» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
Les auques són els avantpassats del còmic i volem que ens conteu amb 
una auca com era el vostre dia a dia quan estàveu tancats i tancades a casa. 

26 de DeseMBre, diumenge 

Concert. Coral de l’eliana.
Hora por determinar. Lloc: pati

27 de DeseMBre, diumenge 
teatre infantil. nadal a ritme de rock
Coco Teatre
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
Per ser ajudant de Pare Noel, Tim no té dret a escriure la carta per a demanar 
regals, però els donyets també tenen desitjos. El seu és... un Nadal a ritme 
de rock.

3 de Gener, diumenge 
Contacontes. Històries pel canvi de solstici
NANO Contacontes
11:00 h i 12:45 h. En valencià. Lloc: pati
Els contacontes ens narraran històries relacionades amb el canvi d’estació. 
Blai Senabre, Núria Urioz, Felip Kervarec, Silvia Colomer, Óscar Mora, Paula 
te cuenta, Susu Domínguez i Domingo Chinchilla seran els encarregats 
d’una sessió de narració oral molt especial.



Programació especial Nadal 2020

VISITES A L’EXPOSICIÓ TEMPORAL 
«EN TEMPS DELS VISIGOTS AL TERRITORI DE VALÈNCIA»
29, 30, 31 de desembre i 5 de gener, a les 11 h.

VISITES «A LA CARTA» A LA NOVA SALA PERMANENT 
DEL MUSEU «SOCIETATS CAÇADORES I RECOL·LECTORES 
DE LA PREHISTÒRIA» 
2, 3, 9 i 10 de gener, a les 11 h.

TALLER DE L’ORFEBRE BRUNEQUILDA: 
L’ART VISIGOT D’ADORNAR 
29, 30, 31 de desembre i 2, 3, 4, 5, 9, 10 de gener, a les 12 h.
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu mos-
tra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans herències que 
ens va deixar la cultura visigoda va ser la seua rica orfebreria.
Els assistents confeccionaran un adorn personal, un collaret de grans de tra-
dició visigoda.

MUSEU 
DE PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. informació: 963 883 565
Visites concertades: 963 883 579
Dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Entrada gratuïta caps de setmana i festius
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



CENTRE MUSEíSTIC LA BENEfICèNCIA. 
C/ CORONA, 36 · 46003 VALèNCIA · TfN. INfORMACIÓ: 963 883 565

ESPECTACLE fAMILILAR A LA BENE
DIUMENGES A LES 11:30 i 12:45h. AfORAMENT LIMITAT

TeaTre
benea

La

1 de nOVeMBre
teatre. De por amb Dani Miquel. 
espanta la por 2020, per Dani Miquel
Organitzat per l’etnO, Museu Valencià d’etnologia amb 
el sarC

8 de nOVeMBre
titelles. La Maria no té por. 
espanta la por 2020, per Disparatario
Organitzat per l’etnO, Museu Valencià d’etnologia amb 
el sarC

15 de nOVeMBre 
titelles. fabulària: La gallina dels ous d’or, per La Carreta teatro

22 de nOVeMBre 
Contacontes. Històries d’ací i d’allà, per Óscar Mora

29 de nOVeMBre 
Músiques del món. 
Concert en família, l’origen dels instruments, per Pablo nahual

13 de DeseMBre 
Contacontes. Contes del corral de Pepa, per almudena francés

20 de DeseMBre 
Circ. the Power of the 80’s, per eddy eighty

27 de DeseMBre 
teatre infantil. nadal a ritme de rock, per Coco teatre

3 de Gener 
Contacontes. Històries pel canvi de solstici, 
per nanO Contacontes



p r o r r o g a d a



MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. informació: 963 883 565
Visites concertades: 963 883 579
Dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Entrada gratuïta caps de setmana i festius
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:

SaLeS 
PerManenTS
MUSeU De 
PreHISTÒrIa 
De VaLÈnCIa
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Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36-València

letno@dival.es
www.letno.es
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Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36-València

letno@dival.es
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DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén)

iTiNeRàNCieS

VisitA Els jAcimEnts ArquEològics
noVEmBrE-DEsEmBrE 2020
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA LLOMA DE BETxí (PATERNA)
Visites comentades i tallers gratuïts prèvia concertació: dissabte 7 de novembre, 
de 10 a 14h. Eixida des de l’estació de metro La Canyada. Concertació i informació 
en visiteslloma@gmail.com

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació. Concertació i informació en 672 
794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIxENT)
Horari de visites comentades gratuïtes prèvia concertació: de dimecres a diumen-
ge, de 10:30 a 14:00 h. Concertació i informació en 687 836 717 i 687 836 545 / 
labastida@moixent.es  

COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. Més informació en 962 885 264 / 
645 977 022 / visitas@bolomor.com. 

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visites comentades gratuïtes prèvia concertació. Concertació i informació en co-
nocekelin@gmail.com o al telèfon 962319002 (de dilluns a divendres)

El Museu compta amb un protocol de prevenció sobre el COVID-19, per favor informa’t abans de fer la visita. 

Més informació en Museu de Prehistòria de València.  
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



aCTIVITaTS FOra DeL
CenTre MUSeÍSTIC La beneFICÈnCIa
Divendres, 6 de novembre, 19:00h
Presentació llibre De Carraixet a Bonrepòs i Mirambell, de Vicent Baydal i 
Ferran Esquilache.
Ponents: M. Josep Amigó, Raquel Ramiro Pizarroso, Vicent Baydal, Ferran 
Esquilache,
Lloc:  Sala de Plens - Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

Desconfinant la Cultura. Capella de Ministrers
22:00 h. Lloc: Ontinyent. Sala Gomis
Organitza: Servei de Cultura

Dissabtes, 7 i 14 de novembre, 19h.
Itinerari guiat. «Ruta macabra». Espanta la por 2020
 Lloc: recorregut pel barri del Carme
De bruixes i fantasmes. Passejada per a descobrir la València del barri del Carme 
més fosca i tenebrosa. 
Organitzat pel Museu Valencià d’Etnologia

Diumenge, 8 de novembre
Desconfinant la Cultura. Harmonia del Parnàs
Lloc: Macastre
Organitza: Servei de Cultura

Dissabte, 14 de novembre, 22:00 h.
Desconfinant la Cultura. Tardor
Lloc: Llíria. Teatre S. M. La Primitiva de Llíria
Organitza: Servei de Cultura

Diumenge, 22 de novembre, 19:00 h.
Presentació llibre José Vidal-Beneyto. Sociología crítica y resistencia de-
mocrática: una vida a contraviento, d’Irene Liberia.
Ponents: Antonio Ariño, Irene Liberia, Ricard Pérez Casado, Manuel García 
Ferrando
Lloc:  Paranimf de la Universitat de València. Carrer de la Nau, 2. València



MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València
MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i De La MODernitat

Carrer Quevedo 10    València



1 de nOVeMBre, diumenge
Contacontes. «el refugi dels monstres oblidats»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Contacontes infantil. Places limitades. Es recomana acudir al museu amb 
antelació suficient.

Visita performativa. «francis Montesinos. 50 anys»
12:00 h i 13:15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Recorre l’exposició de Francis Montesinos «València, seda i foc» d’una 
manera única i diferent de la mà del performer Liz Dust. Un repàs original 
a la trajectòria d’un dels protagonistes de l’avantguarda de la moda. Durada 
aproximada: 45 minuts. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. 
«L’Horta de València: el que som»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual comprovarem el creixement de la 
ciutat a costa de la seua horta i constatarem la seua desaparició progressiva 
i l’annexió de municipis, que s’ha produït des de final del segle XIX. Places 
molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

  

5 de nOVeMBre, dijous
apertura. Cari roig. «Contraexvots. relats de la vida en 
els marges» 
20:00 h. Lloc: sala alta
Exposició de les obres realitzades per persones internes del Centre 
Penitenciari Valencià Antoni Asunción Hernández, en format d’exvots que 
relaten les circumstàncies que els van conduir a ser condemnats: el projecte 
de Cari Roig vol aconseguir, per mitjà de l’expressió artística, deixar enrere 
patrons de conducta nocius que conduïren al dolor, la culpa, el càstig o el 
caos. La data d’apertura pot patir modificacions per qüestions de producció. 
Consulteu el nostre web www.muvim.es

7 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
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permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

taller infantil. «Olga sinclair. rastros, pintura y materia»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller infantil relacionat amb l’exposició temporal «L’alegria de pintar», amb 
obres de l’artista panamenya Olga Sinclair. A partir dels 5 anys. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

8 de nOVeMBre, diumenge
Contacontes. 
«respecte als animals: els animals de Martin»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Contacontes basat en diversos llibres de Martin Baltscheit, que promouen 
en els xiquets i les xiquetes el respecte als altres, en general, i als animals 
en particular. Places limitades. Es recomana acudir al museu amb antelació 
suficient.

Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
12 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
minuts. Places molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només 
amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimoni femení plural»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Coneixerem algunes dones la història de les quals està vinculada a alguns 
dels edificis més destacats que apareixen en la maqueta del pare Tosca: 
Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Places molt limitades per les restriccions 
de la Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant 963 883 730.

12 de nOVeMBre, dijous
inauguració. Vinz feel free «Gràcies»
20:00 h. Lloc: Pell del MuVIM
El MuVIM vol retre un homenatge a tot el personal sanitari, bombers, 
policies, restauradors i a tot el personal dels serveis essencials que, durant 
el confinament, treballaren perquè la nostra vida sota clausura fóra més 
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segura i suportable. I per això vestirà la façana del museu —la seua pell— 
amb una gran lona amb l’obra de l’artista urbà Vinz Feel Free. Accés amb 
invitació. La data d’inauguració pot patir modificacions per qüestions de 
producció. Consulteu el nostre web www.muvim.es

inauguració. Claudia Casarino «allò que ens manté vius 
és la distància»
20:00 h. Lloc: el Cub del MuVIM
Claudia Casarino reflexiona sobre el món post-Covid a través dels vestits, 
que són recursos especialment eloqüents per a una artista: al cap i a la 
fi, els nostres cossos han estat vestits sempre —des que som humans— 
amb idees i ideologies. La roba parla i conta aquesta història. També la 
de la pandèmia. Accés amb invitació. La data d’inauguració pot patir 
modificacions per qüestions de producció. Consulteu el nostre web www.
muvim.es

14 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

taller infantil. «art urbà. Xelon»
18:00 h Lloc: aula didàctica
Taller infantil relacionat amb l’exposició d’art urbà de l’artista Xelon, que 
es pot visitar al Mur del MuVIM, situat al vestíbul del museu. A partir dels 
5 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 
883 730.

15 de nOVeMBre, diumenge
Visita performativa. «francis Montesinos. 50 anys»
12:00 h i 13:15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Recorre l’exposició de Francis Montesinos «València, seda i foc» d’una 
manera única i diferent de la mà del performer Liz Dust. Un repàs original 
a la trajectòria d’un dels protagonistes de l’avantguarda de la moda. Durada 
aproximada: 45 minuts. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.
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Visita guiada a la maqueta. 
«L’Horta de València: el que som»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual comprovarem el creixement de la 
ciutat a costa de la seua horta i constatarem la seua desaparició progressiva 
i l’annexió de municipis, que s’ha produït des de final del segle XIX. Places 
molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

20 de nOVeMBre, divendres
Conferència. «el clavecí roïal. un instrument per al sublim»
20 h. Lloc: sala d’actes
Conferència impartida per Pablo Gómez Ábalos sobre el clavecí (o clavicèmbal), 
un instrument musical amb teclat de corda polsada (igual que l’arpa o la 
guitarra). Molt popular durant el Barroc, des de finals del XVIII va perdre 
protagonisme en favor del fortepiano (avantpassat del piano modern), un 
instrument de corda percudida amb major versatilitat. Aforament limitat per 
les restriccions de la Covid-19 (màxim 60 persones). Les entrades començaran 
a repartir-se una hora abans de l’inici. Es recomana arreplegar el tiquet amb 
suficient antelació perquè sense entrada no es podrà accedir a la Sala

21 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc» que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la 
moda gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el 
permanent diàleg que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 
40 minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de 
la Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 96 388 37 30 (de 10 a 
14h i de 16 a 20h, excepte els dilluns).

taller infantil. «Montesinos. el rodillo de estampar»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller infantil relacionat amb l’exposició de Francis Montesinos «50 Anys. 
València, seda i foc». A partir dels 5 anys. Places molt limitades. Només amb 
reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Concert. Pablo Gómez «La fantasia i el sublim»
20:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Concert de clavicèmbal oferit per Pablo Gómez Ábalos, en el qual 
interpretarà amb el clavecí roïal obres de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-
1788), Christian Podbielski (1741-1792) i Ludwig Van Beethoven (1770-1827). 



Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19 (màxim 60 persones). 
Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. 
Es recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació perquè, atesa la 
nova normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir al concert.

22 de nOVeMBre, diumenge
inauguració. María José Marco
12:00 h. Lloc: vitrall del MuVIM
Tots els mesos de novembre el MuVIM encomana a una artista el disseny i la 
confecció d’un mural que prendrà l’eliminació de la violència de gènere com 
a pretext artístic i ocuparà durant uns mesos el Mur envidrat del vestíbul 
del museu. L’artista María José Marco en serà l’encarregada en aquesta 
ocasió. La seua obra transmet el dolor, el turment i la passió d’una forma 
no narrativa, allunyada de la figuració. La data d’inauguració pot patir 
modificacions per qüestions de producció. Consulteu el nostre web www.
muvim.es

inauguració. art urbà. La nena
12:00 h. Lloc: El Mur del MuVIM
El MuVIM ha encetat una nova línia museogràfica dedicada a l’art urbà, 
una expressió artística amb vocació protestatària que va nàixer en entorns 
marginals, però que ha experimentat una notable evolució expressiva des 
dels tags inicials. La dissenyadora gràfica i il·lustradora La Nena serà la 
responsable d’aquest nou lliurament de grafits. La seua obra sol estar 
protagonitzada per dones i xiquetes, les quals, a través de la poesia visual, 
reivindiquen la lluita de gènere. La data d’inauguració pot patir modificacions 
per qüestions de producció. Consulteu el nostre web www.muvim.es

Visita guiada a la maqueta. «Patrimoni femení plural»
13:00 h. Lloc: vestíbul del museu
Coneixerem algunes dones la història de les quals està vinculada a alguns 
dels edificis més destacats que apareixen en la maqueta del pare Tosca: 
Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Places molt limitades per les restriccions 
de la Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant 963 883 730.

28 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
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minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

taller infantil. «art urbà. La nena»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller infantil relacionat amb l’exposició d’art urbà de l’artista La Nena, que 
es pot visitar al Mur del MuVIM, situat al vestíbul del museu. A partir dels 5 
anys. Places molt limitades. Reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

29 de nOVeMBre, diumenge
Contacontes. «Prou de violència de gènere!»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Una vampiressa que vivia tancada perquè la van convéncer que era perillós 
eixir de la torre, una ventafocs farta de menjar perdius, dues princeses 
germanes que han de triar un company de viatge i un gegant agressiu que 
perdrà el més bell que té: la música. Contes plens de dones valentes que 
van decidir canviar les seues vides. Places limitades. Es recomana acudir al 
museu amb antelació suficient.

Visita performativa. «francis Montesinos. 50 anys»
12:00 h i 13:15 h. Lloc: sala Alfons Roig
Recorre l’exposició de Francis Montesinos «València, seda i foc» d’una 
manera única i diferent de la mà del performer Liz Dust. Un repàs original 
a la trajectòria d’un dels protagonistes de l’avantguarda de la moda. Durada 
aproximada: 45 minuts. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. 
«L’Horta de València: el que som»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual comprovarem el creixement de la 
ciutat a costa de la seua horta i constatarem la seua desaparició progressiva 
i l’annexió de municipis, que s’ha produït des de final del segle XIX. Places 
molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

3 de DeseMBre, dijous
inauguració. Premi internacional de Cartells Makma
12:00 h. Lloc: el Mur del MuVIM
La mostra exhibirà el cartell guanyador, els dos finalistes, una mostra ampla 
i una selecció del bo i millor de tots els presentats al Premi Internacional 

inau
Gura
CiÓ



de Cartells Makma. L’exposició ens donarà l’oportunitat d’aprofundir en el 
dilema «comunicació/incomunicació», especialment pertinent en moments 
com els actuals, que encara tornen més apressant la dialèctica entre la 
perenne necessitat humana de comunicació i els continus entrebancs per 
satisfer-la. La data d’inauguració pot patir modificacions per qüestions de 
producció. Consulteu el nostre web www.muvim.es

5 de DeseMBre, dissabte
taller infantil. «il·luminació nadalenca»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
I si ens quedem sense llum? Què passarà amb els adorns nadalencs? No 
passarà res, sempre que tinguem creïlles. En aquest taller aprendrem 
com funciona l’electricitat i farem un experiment molt divertit: encendrem 
una bombeta usant una creïlla. A partir dels 5 anys. Places molt limitades. 
Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

6 de DeseMBre, diumenge
Contacontes infantil. «el bon capità pirata»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Contacontes infantil. Places limitades. Es recomana acudir al museu amb 
antelació suficient.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimoni femení plural»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Coneixerem algunes dones la història de les quals està vinculada a alguns 
dels edificis més destacats que apareixen en la maqueta del pare Tosca: 
Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Places molt limitades per les restriccions 
de la Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant 963 883 730.

12 de DeseMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.



taller nadalenc. «Com viatja el Pare noël?»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
A partir dels 5 anys. Places molt limitades. Només amb reserva prèvia, 
telefonant al 963 883 730.

13 de DeseMBre, diumenge
Contacontes. «nadals amb tolkien»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Un esperit malvat ha robat totes les cartes que s’han escrit al Pare Noël i cap 
xiquet rebrà resposta a les seues demandes. Però en realitat aquest esperit 
malvat no vol arruïnar les il·lusions dels més menuts, només convertir-se 
en el millor contacontes del món. Basat en els relats més desconeguts 
de J.R.R. Tolkien. Places limitades. Es recomana acudir al museu amb 
antelació suficient.

Visita guiada a la maqueta. 
«L’Horta de València: el que som»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual comprovarem el creixement de la 
ciutat a costa de la seua horta i constatarem la seua desaparició progressiva 
i l’annexió de municipis, que s’ha produït des de final del segle XIX. Places 
molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

19 de DeseMBre, dissabte
Visita guiada. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Visita guiada a l’exposició «València, seda i foc», que repassa la trajectòria 
del dissenyador valencià, protagonista destacat de l’avantguarda de la moda 
gràcies al trencament de les convencions estilístiques de gènere i el diàleg 
permanent que va saber establir entre tradició i modernitat. Durada: 40 
minuts. Tres torns horaris. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

taller nadalenc. «Bon nadal, pare tosca!
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Felicitarem els Nadals al pare Tosca! Els xiquets i les xiquetes faran una 
postal pop-up i distribuiran elements arquitectònics reflectits en el traçat 
que han vist prèviament en la maqueta del vestíbul del museu. A partir dels 
5 anys. Places molt limitades. Reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.



Concert. Piacere dei traversi Germana de foix
20:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Concert oferit per l’ensemble Piacere dei Traversi, en el qual es farà un 
recorregut per la vida de Germana de Foix i es resseguiran de forma amena, 
però amb rigor, els esdeveniments principals de la seua vida. El programa 
inclou peces dels principals cançoners i manuscrits musicals vinculats 
a Germana. Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19 (màxim 
60 persones). Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de 
l’inici del concert. Es recomana arreplegar el tiquet amb suficient antelació 
perquè, atesa la nova normativa sanitària, sense entrada no es podrà 
accedir al concert.

20 de DeseMBre, diumenge
Contacontes. «La nit de nadal»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Timoteu creu que el Nadal és igual en tots els pobles del món. Però el nostre 
contacontes li relatarà les coses més sorprenents que ocorren per Nadal. 
Activitat gratuïta però places limitades. Es recomana acudir al museu amb 
antelació suficient.

Visita guiada a la maqueta. «Patrimoni femení plural»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Coneixerem algunes dones la història de les quals està vinculada a alguns 
dels edificis més destacats que apareixen en la maqueta del pare Tosca: 
Teresa Gil de Vidaure, Margarida Borràs, Isabel de Villena, Mencía de 
Mendoza, Germana de Foix, etc. Places molt limitades per les restriccions 
de la Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant 963 883 730.

22 i 23 de DeseMBre 
taller infantil nadalenc. «abeto rrr»
17:30 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment concebut per al Nadal. A partir dels 5 anys. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730).

26 de DeseMBre, dissabte
Visita performativa. «francis Montesinos. 50 anys»
17 h, 18 h i 19 h. Lloc: sala Alfons Roig
Recorre l’exposició de Francis Montesinos «València, seda i foc» d’una 
manera única i diferent de la mà del performer Liz Dust. Un repàs original 



a la trajectòria d’un dels protagonistes de l’avantguarda de la moda. Durada 
aproximada: 45 minuts. Places molt limitades per les restriccions de la 
Covid-19. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

27 de DeseMBre, diumenge
Contacontes. «La història de Guille»
11:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Guille és un xiquet que ho té tot: una família rica, molts capritxos i un munt 
d’amics que el busquen perquè els regale llepolies. Però tot canvia quan el 
Monstre dels Sentiments se li apareix una nit i li mostra la realitat d’altres 
xiquets que no gaudeixen tant de la vida com ell. Places limitades. Es 
recomana acudir al museu amb antelació suficient.

Visita guiada a la maqueta. 
«L’Horta de València: el que som»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual comprovarem el creixement de la 
ciutat a costa de la seua horta i constatarem la seua desaparició progressiva 
i l’annexió de municipis, que s’ha produït des de finals del segle XIX. Places 
molt limitades per les restriccions de la Covid-19. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

29 i 30 de DeseMBre
taller infantil nadalenc. 
«Calendari temàtic 2021»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment concebut per al Nadal. A partir dels 5 anys. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

2 i 3 de Gener
taller infantil nadalenc. 
«totebag estampada de Casca de reis»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment concebut per al Nadal. A partir dels 5 anys. Places molt 
limitades. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.
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M e s u r e s  D e  s e G u r e t a t  i  H i G i e n e

Visita adaptada a la situació sanitària pel virus SARS-COV-2

INSTRUCCIONS

La visita està adaptada per a garantir el compliment de les mesures 

de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Per la teua seguretat, per la de la resta del públic visitant i la de 

l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:

• No accedisques al centre si tens símptomes (febre, tos o dificultat 

per a respirar).

• És obligatori l’ús de mascaretes en tot el recinte del Museu.

• L’accés s’efectua de manera individual o familiar (unitat familiar o 

de convivència). Queda prohibida l’entrada de grups.

• Guarda la distància social d’1,5 metres amb els altres visitants i 

amb el personal del Museu.

• Segueix en tot moment les indicacions del personal del Museu i 

compleix amb les normes d’espera per a l’accés.

• Respecta l’aforament reduït de les sales.

• Segueix l’itinerari unidireccional i senyalitzat per a la visita. No es 

pot retrocedir en el recorregut, així que pren-te el teu temps.

• Abans d’accedir al Museu utilitza el gel hidroalcohòlic disponible 

en l’accés d’entrada per a la higiene de les teues mans.

• Evita el contacte amb les superfícies comunes i amb els elements 

expositius de les sales.

• Acompanya els xiquets mentre estiguen a les sales i explica’ls 

aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de 

l’experiència de visitar el Museu.

• El servei de consigna no està disponible i no es permet l’entrada 

amb maletes o equipament similar.



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
www.muvim.es  ·  informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h, i de 16 a 20h.

Diumenges, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reduïda: 1 euro [Grups de 10 o més persones i estudiants acreditats]. 

Entrada gratuïta dissabte, diumenge i festius.
Entrada gratuïta per a discapacitats, jubilats, famílies nombroses, aturats, 
etc. Consulteu detalls en taquilla o en la web de cada museu.

L’entrada única permet l’accés als tres museus: Museu de Prehistòria de 
València, Museu Valencià d’Etnologia i MuVIM. 

Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes me-
teorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els 
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim


