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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.

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.

11 de Gener 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que es 
presenta.

12 de Gener diumenge
Biblioteca infantil. «els Visigots»
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Visigots, que comence l’Edat 
Mitjana!»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatre infantil. Horta
L’Horta Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Joana i Esther ja ho tenen tot a punt. És el moment de despertar la terra i 
començar el cicle. Els seus iaios els han ensenyat com fer-ho, i ara elles 
ho compartiran amb els més menuts: preparar la terra, plantar, regar... 
Arromangueu-vos i connecteu tots els sentits, perquè hi ha molts secrets 
per descobrir davall la terra d’HORTA! Un espectacle experiencial i itinerant, 
poètic i sensitiu, que, a través d’un humor senzill i directe, combina els 
recursos expressius i plàstics propis del teatre amb la matèria més orgànica: 
la terra. Aforament de 80 màx./sessió.

taller sostenible. «Memòria de peix o d’elefant»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Segur que has jugat, alguna vegada, al Memory. Et proposem que 
construïsques el teu a partir d’aquelles coses que més t’agraden: les 
teues cançons, els teus records favorits, els joguets que t’agraden, els teus 
menjars preferits. Deixa volar la teua imaginació, vine al museu i fes-te el teu 
propi Memory amb materials reciclats. Podràs portar-t’ho a casa i compartir 
estones de joc infinit amb qui tu vulgues. T’apuntes?



     
18 de Gener 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que 
es presenta.

19 de Gener diumenge
Biblioteca infantil. «els Visigots»
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Visitem una vila visigoda»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatre de carrer. el musical de les formigues
Amimic Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati   
Espectacle de teatre de carrer (part en escenari, part itinerant) amb música 
en directe de cançons tradicionals i participació del públic. Arriben les 
formigues per a fer-se un formiguer digne, però el granger els posarà traves 
i hauran de pensar un pla amb els espantalls...

taller sostenible. «Memòria de peix o d’elefant»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Segur que has jugat, alguna vegada, al Memory. Et proposem que 
construïsques el teu a partir d’aquelles coses que més t’agraden: les 
teues cançons, els teus records favorits, els joguets que t’agraden, els teus 
menjars preferits. Deixa volar la teua imaginació, vine al museu i fes-te 
el teu propi Memory amb materials reciclats. Podràs portar-t’ho a casa i 
compartir estones de joc infinit amb qui tu vulgues. T’apuntes?

25 de Gener 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que 
es presenta.

26 de Gener diumenge
Biblioteca infantil. «els Visigots»
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h. «Toletum i els últims visigots»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria 



     
titelles. Geronto show
Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati   
Els iaios de la residència són els protagonistes de la festa del dia de l’ancià. 
Ens ofereixen el millor d’ells mateixos amb números artístics plens de gràcia 
i preparats amb gran estima i sentit de l’humor.

taller sostenible. «Memòria de peix o d’elefant»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Segur que has jugat, alguna vegada, al Memory. Et proposem que 
construïsques el teu a partir d’aquelles coses que més t’agraden: les teues 
cançons, els teus records favorits, els joguets que t’agraden, els teus menjars 
preferits. Deixa volar la teua imaginació, vine al museu i fes-te el teu propi 
Memory amb materials reciclats. Podràs portar-t’ho a casa i compartir 
estones de joc infinit amb qui tu vulgues. T’apuntes?

1 de feBrer 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 període desconegut dels visigots al territori 
de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els jaciments 
arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que es presenta.

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Conferència Cuentos populares de aquí y de allà,  a càrrec 
de rafael Beltrán
Programa «Al caliu de les paraules». Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lloc: Sala VIII

Cuentos de Cuba para adultos. a càrrec de Coralia rodriguez
Programa «Al caliu de les paraules». Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
20:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Accés amb entrada

‘Paraulasses’. Contades simultànies davant de tres fogueres
Programa «Al caliu de les paraules». Organitza: Museu Valencià d’Etnologia 
21:30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Accés amb entrada



     
2 de feBrer diumenge

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Contacontes. Kamishibai. Contem un quadre
Elisa M. Matallín. Títeres de Cuento
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati
Contes mitològics, populars i clàssics contat a través d’un teatret japonés 
preciós: el kamishibai.

taller sostenible. «Memòria de peix o d’elefant»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Segur que has jugat, alguna vegada, al Memory. Et proposem que 
construïsques el teu a partir d’aquelles coses que més t’agraden: les teues 
cançons, els teus records favorits, els joguets que t’agraden, els teus menjars 
preferits. Deixa volar la teua imaginació, vine al museu i fes-te el teu propi 
Memory amb materials reciclats. Podràs portar-t’ho a casa i compartir 
estones de joc infinit amb qui tu vulgues. T’apuntes?

8 de feBrer 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 període desconegut dels visigots al territori 
de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els jaciments 
arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que es presenta.

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

9 de feBrer diumenge
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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

teatre infantil. La Queboqueseria
Rodamons Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati
La Queboqueseria és el lloc on pots guardar els teus desitjos, els teus somnis 
i els teus pensaments en un temps en el qual siguen importants per a tu, 
i sempre podràs accedir a ells si ho necessites. Aquesta és la fantasia que 
dona vida a l’últim treball de Rodamons Teatre, un treball ple de músiques 
i cançons, algunes tradicionals. Tindrem l’oportunitat d’observar i escoltar 
instruments antics, reciclats i tradicionals, i aprendrem unes quantes coses 
al voltant de les músiques. Espectacle de contes, músiques i cançons. 

tallers didàctics. «el carnaval en l’albereda»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estem en Carnestoltes, una festa que té una llarga tradició a València. Et 
convidem a descobrir aquesta celebració i mostrar-te com se celebrava fa 
molt temps a la nostra ciutat. Ho farem a través d’un quadre ple d’alegria 
i color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) d’Ignacio Pinazo. Vols 
construir i pintar la teua pròpia careta inspirada en els seus personatges? 
T’esperem.

11 de feBrer dimecres
Bibliotertúlia «Gent en moviment! Migracions i contactes 
en el passat»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Amb la participació de Joaquim Juan, Emili Aura i Jaime Vives.

15 de feBrer 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que 
es presenta.

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

16 de feBrer diumenge
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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Contacontes. Contes de capçalera
Blai Senabre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati
Hi ha contes que no poden faltar en l’imaginari dels menuts. Són els que 
anomenem contes de sempre, ara, contats com mai.

tallers didàctics. «el carnaval en l’albereda»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estem en Carnestoltes, una festa que té una llarga tradició a València. Et 
convidem a descobrir aquesta celebració i mostrar-te com se celebrava fa 
molt temps a la nostra ciutat. Ho farem a través d’un quadre ple d’alegria 
i color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) d’Ignacio Pinazo. Vols 
construir i pintar la teua pròpia careta inspirada en els seus personatges? 
T’esperem.

22 de feBrer 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que 
es presenta.

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.



     
23 de feBrer diumenge

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

teatre infantil. nosaltres
Teatre Conino Gurillo
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: Al pati
Els pobladors de les nostres terres són els protagonistes 
d’aquesta història còmica. Els hòmens de la prehistòria, els ibers, 
els fenicis, els cartaginesos, els romans, els visigots, els musulmans i 
els cristians amb Jaume I. La mescla de cultures, llengües i formes de viure 
han fet de Nosaltres el que som.

tallers didàctics. «el carnaval en l’albereda»
12:30 h. Lloc: Sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Estem en Carnestoltes, una festa que té una llarga tradició a València. Et 
convidem a descobrir aquesta celebració i mostrar-te com se celebrava fa 
molt temps a la nostra ciutat. Ho farem a través d’un quadre ple d’alegria 
i color, Tarde de Carnaval en la Alameda (1889) d’Ignacio Pinazo. Vols 
construir i pintar la teua pròpia careta inspirada en els seus personatges? 
T’esperem.

29 de feBrer 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 període desconegut dels visigots al 
territori de València. Coneix com era l’antiga ciutat dels segles VI i VII i els 
jaciments arqueològics de l’entorn a partir del patrimoni arqueològic que 
es presenta.

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 l’època visigoda i els distints 
suports on s’escrivia? En aquest taller aprendrem sobre aquesta cultura i 
farem pràctiques d’escriptura visigòtica en un pergamí.

Concert. Coro acanthus
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     



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 iTiNeRàNCieS



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

MALETA DIDÀCTICA «NOSALTRES ELS DÉUS»

Museros. 

IES Museros. Del 3 de febrer al 2 de març

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Aldaia. 

Del 21 de novembre de 2019  al 22 de gener de 2020 

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Miramar. Del 18 de desembre al 15 de gener

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Cullera. Del 18 de gener al 23 de febrer



TeaTre
benea

La

Centre Museístic La Beneficència
C/ Corona, 36 · 46003 València · Tfn. Informació: 963 883 565

Espectacle famililar a la Bene

Diumenges a les 11:00 i a les 12:45h.

Aforament limitat

HOrTa 
Diumenge, 12 de gener
Horta Teatre. Obra i direcció de Pau Pons. Música de Panxi Vivó

eL MUSICaL De LeS FOrMIGUeS
Diumenge, 19 de gener
Amimic teatre. Obra de Mila Fernández i música de Trobadorets

GerOnTO SHOW
Diumenge, 26 de gener de 2020
Amb Edu Borja. Teatre de Marionetes

KaMISHIbaI. COnTeM Un QUaDre
Diumenge 2 de febrer de 2020
Titelles amb Elisa M. Matallín

La QUebOQUeSerIa
Diumenge, 9 de febrer de 2020
Rodamons Teatre

COnTeS De CaPÇaLera
Diumenge 16 de febrer de 2020
Contacontes amb Blai Senabre

nOSaLTreS
Diumenge 23 de febrer de 2020
Amb Joan Manuel Gurillo. Teatre per a públic familiar



MeMòria de peix o d’elefant?
Dies: 12, 19 i 26 de gener, 2 de febrer

Carnestoltes en l’albereda
Dies: 9, 16 i 23 de febrer, 1 de març

tallers 
faMiliars
Museu ValenCià d’etnologia
Diumenges 12:30 h





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



ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA bENEFICÈNCIA

Divendres, 10 de gener, 19.30 hores
Presentació de llibre
Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de 
València. 
Participaran: Lucas Marco, Josep Albinyana). 
Lloc: Centre Cultural Caixa Ontinyent (Ontinyent).

Dilluns, 13 de gener, 18.30 hores
Els Debats del Magnànim
El vientre vacío, amb Noemí López Trujillo. 
Lloc: Centre Cultural La Nau (carrer Universitat, 2).

Dimecres, 15 de gener, 19 hores
Presentació de llibre 
José Vidal Beneyto. Sociología crítica y resistencia democrática
d’Irene Liberia. 
Participaran: Irene Liberia, Ricard Pérez Casado, Manuel García Ferrando i 
Antonio Ariño. 
Lloc: Llibreria Ramon Llull (carrer Corona, 5).

Dijous, 23 de gener, 19 hores
Presentació del llibre 
La batalla per la sanitat valenciana, de Sergi Castillo. 
Participaran: Sergi Castillo, Carmen Montón, Salva Almenar i Guillermo López. 
Lloc: Col·legi Major Rector Peset (pl. Forn de Sant Nicolau, 4).



Dimecres, 29 de gener, 19 hores
Per a tots els públics. L’exhibició cinematogràfica a València (1957-1975)
Participaran: Àlex Gutiérrez, Abel Guarinos, Enric Estrela, Marta García Ca-
rrión i Vicent Vergara. Actuació musical del Duo Fuoco.
Lloc: Cafeteria Filmoteca Valenciana (Pl. Ajuntament, 17). 

Dimecres, 5 de febrer, 19 hores
Presentació de llibre 
L’ull compromés. Un relat fotogràfic del darrer franquisme i la Transició
Participaran: Xavier Serra, Voro Vendrell i Manuel Linares. 
Lloc: La Repartidora (carrer de la Torreta de Miramar, nº 1 baix 3 , València)

Dijous, 13 de febrer, 19 hores
Els Debats del Magnànim
Democracias robotizadas, escenarios de futuro
amb Raúl Jiménez, Luis Moreno i Vicent Martínez. 
Lloc: Casa de la Ciència (carrer Batlia, 1).

Dimecres, 19 de febrer, 19 hores
Els Debats del Magnànim
Internet i nosaltres
amb Michael Lynch i Antonio Ariño. 
Lloc: Col·legi Major Rector Peset (pl. Forn de Sant Nicolau, 4).

Dimecres, 26 de febrer, 19 hores
Presentació de llibre 
Retrats de ciència, de Martí Domínguez (ed.). 
Participaran: Martí Domínguez i Emili Piera. 
Lloc: Aula Magna Universitat (carrer Universitat, 2).
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El bosc. Espill literari 
de l’ésser humà

Marcos Yáñez

La resta risible

Jorge Fernández Gonzalo

Vicent Andrés Estellés 
i la literatura a l’aula

Aina Monferrer Palmer

Internet i nosaltres

Michael Patrick Lynch



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

José Vidal-Beneyto. 
Sociología crítica y 
resistencia democrática

Irene Liberia Vayá



El Sàhara. La terra 
promesa

Vicent Garcia Devís

Poesia completa, 
1971-2018

Josep Piera

La batalla per la sanitat 
valenciana 

Sergi Castillo Prats

Primera soledad

Vicent Andrés Estellés



Hombres (blancos) 
cabreados

Michael Kimmel

L’educació

Carles Hernàndez 
Francesc J. Hernàndez

Poder y representación 
en la figura de Alfonso el 
Magnánimo (1416-1458)

Gema Capilla Aledón

Alfons Roig. La 
devoció per l’art

Josep Monter, Artur Heras, 
Anacleto Ferrer (eds.)





 
 
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 
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


