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2 de nOVeMBre dissabte

fugir de la Casa de l’espart. escape room
Cicle Espanta la por! Majors de 16 anys
18:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

3 de nOVeMBre diumenge
Cantautors - Música. De Por
Dani Miquel
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
De Por és una recopilació de 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-ne tota la que vulgueu, però recordeu que heu de tornar-la.

tallers didàctics. espanta la por!
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un any més celebrarem la festivitat de Tots Sants a través dels contes 
valencians i ens espantarem la por. En el taller descobrirem les llegendes 
i les històries sobre els nostres monstres tradicionals (el Caro, el Gegant, 
l’Home del sac, l’Home dels nassos, la Quarantamaula) i ens disfressarem 
per a llevar-nos la por. T’animes?

6 de nOVeMBre dimecres
Bibliotertúlia «De nuestra señora de las Mercedes a el 
tesoro del cisne negro: de l’arqueologia subaquàtica al 
còmic»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Intervindran: Paco Roca (dibuixant), Guillermo Corral (diplomàtic i escriptor) 
i José Pérez Ballester (professor universitari i arqueòleg).

8 de nOVeMBre divendres
Conferència «Los miedos en la infancia: 
comprendiéndolos para ayudarles». 
alberto soler, psicòleg infantil.
Cicle Espanta la por! Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
9 de nOVeMBre dissabte

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.

taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

fugir de la Casa de l’espart. escape room 
Cicle Espanta la por! Majors de 16 anys
18:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

10 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«El coure, el bronze i el ferro: l’edat dels metalls a les nostres terres»
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h «Metall i poder»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Contacontes. Contes sense por de monstres valencians
La Titella
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Viatjarem en el temps per a conéixer els monstres i les criatures i bestioles 
de la nostra tradició oral valenciana. És important transmetre el nostre 
patrimoni literari tan ric i fer partícips els nostres menuts de les nostres 
històries, i fer front a la por de manera molt divertida i participativa. 
Barrejarem contes, endevinalles, embarbussaments i l’aportació col·lectiva.

Visites a la carta. «Història dels diners»
12:00 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.



     
tallers didàctics. espanta la por!
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un any més celebrarem la festivitat de Tots Sants a través dels contes 
valencians i ens espantarem la por. En el taller descobrirem les llegendes 
i les històries sobre els nostres monstres tradicionals (el Caro, el Gegant, 
l’Home del sac, l’Home dels nassos, la Quarantamaula) i ens disfressarem 
per a llevar-nos la por. T’animes?

Concert. associació Cultural aula de Música Divisi
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de nOVeMBre dissabte
Visites a la carta. «societats prehistòriques»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

«De rondalles i ferments» narracions i converses. 
Miquel Puig 
Cicle Espanta la por! Majors de 18 anys. 
18:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Concert. Cor Quiquerías
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«El coure, el bronze i el ferro: l’edat dels metalls a les nostres terres»
Animació lectora, a les 10:30 h i a les 13:00 h «Visitem un poblat valencià 
de l’Edat del Bronze»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

titelles. On estan els monstres?
Disparatario
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Abans, a Maria li feien por els monstres. Un dia, la seua mare li va contar 
un conte molt especial... Ara Maria ha d’endinsar-se en el món de la por, 
la tristesa i la ràbia per tal de véncer la bruixa roïna i trobar els monstres 
perduts. Us convidem a gaudir d’un viatge ple d’aventures i màgia, amb la 
participació del públic i els espantacriatures valencians! Contacontes, màgia, 
titelles i animació.

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

tallers didàctics. «els colors de la pell»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El nostre espai de creació s’ha transformat en un taller de pintura. Hi 
aprendrem a crear colors terciaris, a partir de la mescla dels primaris, com 
són el color mel, el café, el cacauet, els marrons, els daurats, els canyelles… 
Uns tons que ens acosten al color de la pell de les persones que habiten el 
nostre planeta. T’esperem!

Del 19 al 24 de nOVeMBre
setmana de la ciència 2019. «Visites al laboratori de 
restauració»
Prèvia concertació entre setmana. Visites lliures el diumenge dia 24, a les 
12 h
Lloc: Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratori de Restauració, on es desenvolupen els treballs d’inter-
venció sobre diversos materials arqueològics (ceràmica, metall, os, pedra).

23 de nOVeMBre dissabte
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.



     
taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Concert. Coral Polifónica scholapiarum Cantores
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

24 de nOVeMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«El coure, el bronze i el ferro: l’edat dels metalls a les nostres terres»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h «Els ibers: una cultura de 
l’Edat del Ferro»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «escriptura visigòtica: la importància d’allò que 
està escrit» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
T’agradaria conéixer com era l’escriptura en època visigoda i els diferents 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Contacontes. Ànimanimal
Rafa el Barreter
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Per a contar-vos contes fins a ací he vingut. Faré tots els possibles per 
donar-vos gust. I ho passarem bé, d’això n’estic segur, amb un grapat 
d’històries d’ací i d’allí. N’hi ha de persones, n’hi ha d’animals, n’hi ha 
divertides o sentimentals, de por i de riure, de pensar i de somiar. Hi ha 
fantasia i hi ha realitat. Uns els he inventat, uns altres els he llegit, uns altres 
me’ls han contat o els he escoltat, però tots els contes els duc molt endins.

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
12:00 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.

tallers didàctics. «els colors de la pell»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El nostre espai de creació s’ha transformat en un taller de pintura. Hi 
aprendrem a crear colors terciaris, a partir de la mescla dels primaris, com 



     
són el color mel, el café, el cacauet, els marrons, els daurats, els canyelles… 
Uns tons que ens acosten al color de la pell de les persones que habiten el 
nostre planeta. T’esperem!

28 de nOVeMBre dijous
Jornades. «V Jornades d’arqueozoologia»
Jornades científiques. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Lloc: sala Alfons el Magnànim
Els dies 28 i 29 de novembre, el Museu de Prehistòria de València organitza 
les V Jornades d’Arqueozoologia dedicades als estudis d’arqueozoologia de 
jaciments valencians. 

29 de nOVeMBre divendres
Jornades. «V Jornades d’arqueozoologia»
Jornades científiques. Organitza: Museu de Prehistòria de València
Lloc: sala Alfons el Magnànim
Els dies 28 i 29 de novembre, el Museu de Prehistòria de València organitza 
les V Jornades d’Arqueozoologia dedicades als estudis d’arqueozoologia de 
jaciments valencians. 

30 de nOVeMBre dissabte
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.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que, des del segle V, els visigots representaven en les monedes 
els símbols, les figures i les efígies de la seua cultura. Vols descobrir com 
eren aquestes monedes i fer-te’n una? En aquest taller també aprendrem a 
omplir una fitxa numismàtica.

1 de DeseMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«El coure, el bronze i el ferro: l’edat dels metalls a les nostres terres»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h «Dames i guerrers: la societat 
al món ibèric»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     

taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que, des del segle V, els visigots representaven en les monedes 
els símbols, les figures i les efígies de la seua cultura. Vols descobrir com 
eren aquestes monedes i fer-te’n una? En aquest taller també aprendrem a 
omplir una fitxa numismàtica.

teatre infantil. Conte de nadal
Tramant Teatre
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
El dia del seu aniversari, la senyoreta Scrooge rebutja la invitació del seu 
nebot a sopar, també es nega a oferir almoina a uns xiquets i acaba tirant 
el seu nebot al carrer. Quan se’n va a dormir se li apareix l’esperit d’una 
antiga amiga que li anuncia la visita de tres  esperits més, els quals la faran 
recapacitar sobre la seua conducta passada, present i futura i allò que li 
espera si persisteix el seu egoisme obstinat.

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 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.

tallers didàctics. «els colors de la pell»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El nostre espai de creació s’ha transformat en un taller de pintura. Hi 
aprendrem a crear colors terciaris, a partir de la mescla dels primaris, com 
són el color mel, el café, el cacauet, els marrons, els daurats, els canyelles… 
Uns tons que ens acosten al color de la pell de les persones que habiten el 
nostre planeta. T’esperem!

8 de DeseMBre diumenge
titelles. Caputxeta i altres llops
Teatre de marionetes La Estrella
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Els pallassos Coscorrito i Cuchufleta conten, juguen i ens introdueixen en 
aquesta història que es desenvolupa en un poble de muntanya, on, a l’hivern, 
sol nevar i quan arriba el llop, a tots fa tremolar... Aquest serà el nexe d’unió 
entre dos contes: La caputxeta vermella i Pere i el llop, que en aquesta versió 
es barrejaran per a apropar aquests dos clàssics al públic infantil de forma 
divertida i sorprenent.

tallers didàctics. «Diorames i paisatges valencians»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia



     
Per a conéixer els orígens dels nostres pobles cal traslladar-nos al passat. 
La seua història transcorre en les èpoques romana, musulmana, medieval... 
Alguns edificis d’aquelles èpoques estan encara en peu. Vine i aprén l’evolució 
d’aquests edificis i coneix el més important de la seua arquitectura. Com?, a 
través de la seua silueta i un roll de cartró. Ens acompanyes?

14 de DeseMBre dissabte
Jornades d’etnopoètica
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
10:00 h. Lloc: saló Alfons el Magnànim i sala VIII (Secà i Muntanya)

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.

taller. «numismàtica visigòtica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que, des del segle V, els visigots representaven en les monedes 
els símbols, les figures i les efígies de la seua cultura. Vols descobrir com 
eren aquestes monedes i fer-te’n una? En aquest taller també aprendrem a 
omplir una fitxa numismàtica.

15 de DeseMBre diumenge
Biblioteca infantil 
«El coure, el bronze i el ferro: l’edat dels metalls a les nostres terres»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h «Visitem un oppidum ibèric»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

taller. «numismàtica visigòtica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Sabem que, des del segle V, els visigots representaven en les monedes 
els símbols, les figures i les efígies de la seua cultura. Vols descobrir com 
eren aquestes monedes i fer-te’n una? En aquest taller també aprendrem a 
omplir una fitxa numismàtica.

Música. La Glüps Band
La Glüps Band
11:00 h. 12:45 h. Lloc: al pati
Un grup de músics amb formació clàssica de Rock-and-roll —guitarra, 
baix, teclat, bateria i veu— interpretarà cançons de sempre arreglades a la 
manera actual. La Glüps Band vol ser un element diferenciador dins del 



     
panorama musical infantil. Partim de la nostra cultura valenciana i local per 
a cantar a tot el món i ser una alternativa a la música oficial i estandarditzada 
per a xiquetes i xiquets.

Visites a la carta. «Història dels diners»
12:00 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.

tallers didàctics. «Diorames i paisatges valencians»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Per a conéixer els orígens dels nostres pobles cal traslladar-nos al passat. 
La seua història transcorre en les èpoques romana, musulmana, medieval... 
Alguns edificis d’aquelles èpoques estan encara en peu. Vine i aprén l’evolució 
d’aquests edificis i coneix el més important de la seua arquitectura. Com?, a 
través de la seua silueta i un roll de cartró. Ens acompanyes?

21 de DeseMBre dissabte
Concert. actuació de les rondalles Cabanyal Canyamelar
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

22 de DeseMBre diumenge
Màgia escènica. nadal Màgic
José Just
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Espectacle per a tota la família dedicat especialment al Nadal. Un xiquet 
es podrà convertir en el Pare Noel i, tal com ocorre en les cavalcades 
dels Reis Mags, d’una borsa apareixeran munts de caramels que seran 
repartits entre tots els menuts. I arribarà la sorpresa final amb una pluja 
de confeti, com si estiguera nevant en el mateix recinte. Tot això i molt més 
en Nadal Màgic.

tallers didàctics. «Diorames i paisatges valencians»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Per a conéixer els orígens dels nostres pobles cal traslladar-nos al passat. 
La seua història transcorre en les èpoques romana, musulmana, medieval... 
Alguns edificis d’aquelles èpoques estan encara en peu. Vine i aprén l’evolució 
d’aquests edificis i coneix el més important de la seua arquitectura. Com?, a 
través de la seua silueta i un roll de cartró. Ens acompanyes?
 



26, 27, 28 i 29 de DeseMBre de 2019 
2, 3 i 4 de Gener de 2020

Biblioteca infantil pel nadal
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

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 era l’antiga ciutat dels segles VI i VII, i els 
jaciments arqueològics del seu entorn, a partir del patrimoni arqueològic 
que es presenta.

taller del nadal 2019
12:00 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
T’agrada celebrar les festes nadalenques? Saps com les gaudeixen xiquets 
i majors en altres parts del món? Si vols descobrir com es viu el Nadal 
en altres racons del planeta i crear una targeta postal amb la tècnica del 
gravat, acompanya’ns en aquest curiós taller. Acosta’t i passa un Nadal 
divertit amb nosaltres!

taller. «tots som gòtics! indumentària visigoda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imagines com vestien els visigots? Quines diferències hi havia entre 
la vestimenta dels homes i la de les dones? I entre els governants i els 
habitants de la vila? En aquest taller descobrirem com es vestia el Dux 
Tebdemir, i també altres «personatges» com Teodora i Brunequilda.



29 de DeseMBre diumenge
teatre infantil. Les aventures d’un pingüí al nadal
Drac Màgic Teatre
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Teatre nadalenc molt divertit sobre les aventures d’un pingüí que vol 
realitzar el seu somni de volar. Per a això, viatja al pol nord per a demanar 
el seu desig al Pare Noel. Durant el viatge l’ajudaran diversos personatges, 
com un ninot de neu, un follet, un elf, un ren... Aconseguirà el seu objectiu?

Biblioteca infantil pel nadal
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

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.

taller. «tots som gòtics! indumentària visigoda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imagines com vestien els visigots? Descobrirem com es vestia el Dux 
Tebdemir, i també altres «personatges» com Teodora i Brunequilda.

5 de Gener, diumenge
teatre infantil. Circontes
A la lluna, art i entorn
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Circ i contes, junts en un espectacle per a públic infantil i familiar, carregat 
de missatges, rialles, malabars i moltes sorpreses. Una sèrie de contes 
teatralitzats amb un  alt contingut en valors, acompanyat amb diferents 
rutines de malabars i acrobàcies que li donen el toc especial i màgic. 

Biblioteca infantil pel nadal
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

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.

taller. «tots som gòtics! indumentària visigoda» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Imagines com vestien els visigots? Descobrirem com es vestia el Dux 
Tebdemir, i també altres «personatges» com Teodora i Brunequilda.
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iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

València: Facultat de Magisteri UV. 

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. 

De l’1 d’octubre al 4 de novembre.

IES Guadassuar. Del 4 de novembre al 16 de desembre.

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«LA VALÈNCIA OBLIDADA. FOTOGRAFIES DE JOAQUÍN COLLADO»

Alginet

Del 2 d’octubre al 3 de novembre 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Alfara del Patriarca

Del 16 d’octubre al 17 de novembre

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Quart de les Valls

Del 7 de novembre al 15 de desembre

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Miramar

Del 18 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

València: Facultat de Magisteri UV. 

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. 

De l’1 d’octubre al 4 de novembre.

IES Guadassuar. Del 4 de novembre al 16 de desembre.

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA

1 de novembre, divendres
Presentació de llibres. Plaça del Llibre
La poesia valenciana contemporània. 
Participants: Piera, Granell, Pérez-Montaner i Estellés amb Vicent Camps. 
18:45 h. Lloc: Pl. de l’Ajuntament de València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

7 de novembre, dijous
Presentació de llibres
Poder y representación en la figura de Alfonso el Magnànimo. 
Gema Capilla (autora) i Rafa Narbona
19:00 h. Lloc: Centre del Carmen. València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

9 de novembre, dissabte
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
El Real de Gandia
Organitza: Servei de Cultura. Més informació en www.dival.es/promocion-cultural

12 de novembre, dimarts
Presentació de llibres
Memoria roja. 
José Carlos Rueda (autor); Ismael Saz, Josep Lluís Canet
19:00 h. Lloc: Aula Capitular del Centre del Carme. València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim



21 de novembre, dijous
Presentació de llibres
El Sàhara. La terra promesa. 
Vicent Garcia Devís (autor); Carles Prats; M.Josep Amigò.
19:00 h. Lloc: Centre del Carmen. València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

23 de novembre, dissabte
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
Benicull de Xúquer
Organitza: Servei de Cultura. Més informació en www.dival.es/promocion-cultural

27 de novembre, dimecres
Cicle Els debats del Magnànim. 
Vida quotidiana després del comunisme, per Witold Szablowski
19:00 h. Lloc: Col·legi Major Rector Peset (sala d’actes). Plaça Forn de Sant 
Nicolau, 4, València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

30 de novembre, dissabte
D’Arrel Jove. 
IV Trobada de Folklore, Música, Cançons i Balls Valencians.
Centre Museístic La Beneficència. València.
Organitza: Servei de Cultura. Més informació en www.dival.es/promocion-cultural

4 de desembre, dimecres
Cicle Els debats del Magnànim. 
L’educació: aprendre sobre l’aprenentatge, per Antoni Ariño, Francesc 
Hernàndez, Carles Hernàndez 
19:00 h. Lloc: Col·legi Major Rector Peset (sala d’actes). Plaça Forn de Sant 
Nicolau, 4, València
Organitza: Institució Alfons el Magnànim



VISITA ELS 
jACIMENTS ARqUEOLògICS

VISITA AL JACIMENT 
DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 10:00 a 14:00 h i de 18:00 a 19:30 h. 
Visites comentades de dimarts a dissabte.
Diumenges i festius, horari de 10:30 a 14 h. 
Prèvia concertació per telèfon 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@
moixent.es

VISITA AL JACIMENT 
DE COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de 
la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament. 
Més informació en: tel. 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

VISITA AL JACIMENT 
DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:30 a 13:30 h. Visites comentades de dimecres a diumenge. 
Prèvia concertació per telèfon 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es



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



De dimarts a diumenge
«L’aventura del pensament». exposició permanent
De 10:00 a 20:00 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Visita a l’exposició permanent del museu, que reconstrueix de manera 
amena —a través de noves tecnologies de comunicació— l’evolució del 
pensament occidental des de l’edat mitjana fins a l’actualitat. Una visita 
imprescindible per a conéixer els orígens del món modern, el nostre. Visites 
organitzades en grups de, màxim, vint persones. Es pot fer en valencià, 
castellà, anglés i francés. Cal fer reserva prèvia telefonant al 963 883 730 (de 
dimarts a diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h).

10 de nOVeMBre diumenge
taller didàctic «isabel ferrer i altres dones il·lustres 
valencianes» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del Museu
En aquest taller es coneixerà la vida d’Isabel Ferrer, filantropa i aristòcrata 
valenciana, com també la d’altres dones valencianes de diferents èpoques 
que, si bé van destacar en àmbits molt diversos, han quedat oblidades per la 
història. Dels 5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).

17 de nOVeMBre diumenge
taller didàctic «isabel ferrer i altres dones il·lustres 
valencianes» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del Museu
En aquest taller es coneixerà la vida d’Isabel Ferrer, filantropa i aristòcrata 
valenciana, com també la d’altres dones valencianes de diferents èpoques 
que, si bé van destacar en àmbits molt diversos, han quedat oblidades per la 
història. Dels 5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).

24 de nOVeMBre diumenge
taller didàctic «isabel ferrer i altres dones il·lustres 
valencianes» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del Museu
En aquest taller es coneixerà la vida d’Isabel Ferrer, filantropa i aristòcrata 
valenciana, com també la d’altres dones valencianes de diferents èpoques 
que, si bé van destacar en àmbits molt diversos, han quedat oblidades per la 
història. Dels 5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).

24 de nOVeMBre diumenge
inauguració Vitrall del MuViM. «anónimas» 
13:00 h. Lloc: vestíbul del Museu
Inauguració de l’obra de Paula de Santiago «Anónimas», amb motiu del Dia 
Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Fidel al seu 

inau
Gura
CiÓ



compromís amb les polítiques de gènere i igualtat, el MuVIM vol unir-se a 
aquesta efemèride amb una obra que fa de nexe entre el públic i el context 
de la lluita feminista, amb les seues conquestes i els seus reptes pendents.

3 de DeseMBre dimarts
inauguració «Les amours». V edició Premi nacional de 
Dibuix DKV – MaKMa 
20:00 h. Lloc: Cub del MuVIM
A partir d’una investigació sobre l’evolució del concepte d’amor romàntic i 
dels seus efectes en la relació afectiva de les dones en l’actualitat, Consuegra 
Romero proposa, des d’una pràctica artística centrada en el dibuix, una 
comparativa entre el moment actual i un altre temps de transformació, 
com va ser el segle XVIII, amb l’entrada i fiançament de la subjectivitat i la 
individualitat com a motors de l’art i de la vida.

15 de DeseMBre diumenge
taller didàctic «La volta al món amb francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Francisco Javier Balmis va dirigir la Reial Expedició Filantròpica de la 
Vacuna per a lluitar contra la pigota a les colònies espanyoles. En el taller 
s’aprendrà el valor de la ciència per a ajudar els demés, quins llocs del món 
va visitar i fins a on s’estenia el territori espanyol mitjançant mapes, imatges 
i jocs. Dels 5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).

22 de DeseMBre diumenge
taller didàctic «La volta al món amb francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Francisco Javier Balmis va dirigir la Reial Expedició Filantròpica de la Vacuna 
per a lluitar contra la pigota a les colònies espanyoles. En el taller s’aprendrà 
el valor de la ciència per a ajudar els demés, quins llocs del món va visitar i 
fins a on s’estenia el territori espanyol mitjançant mapes, imatges i jocs. Dels 
5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).

29 de DeseMBre diumenge
taller didàctic «La volta al món amb francisco Javier Balmis» 
11:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Francisco Javier Balmis va dirigir la Reial Expedició Filantròpica de la Vacuna 
per a lluitar contra la pigota a les colònies espanyoles. En el taller s’aprendrà 
el valor de la ciència per a ajudar els demés, quins llocs del món va visitar i 
fins a on s’estenia el territori espanyol mitjançant mapes, imatges i jocs. Dels 
5 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada (màxim 30 participants).
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El bosc. Espill literari 
de l’ésser humà

Marcos Yáñez

La resta risible

Jorge Fernández Gonzalo

Les dones fortes

Maria Lacueva Lorenz

Internet i nosaltres

Michael Patrick Lynch
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El poble. Ascensió i caiguda 
de la classe obrera britànica 
(1910-2010)

Selina Todd

Memorias de un viaje 
a Italia

Eduardo López-Chavarri

Classe obrera i qüestió 
nacional

Germania Socialista

Democràcia cristiana 
i valencianisme. Història 
de la UDPV (1965-1978)

Lluís Bernat Prats Mahiques
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Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia
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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 
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a divendres. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de 
concertació de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h).
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
D.L.: V-2906-2019


