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1 de DESEMBRE dimecres

Presentació del llibre: Joan Blasco Ribera. Aproximació a la 
vida del mestre dolçainer, de Ferran Navarro. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

2 de DESEMBRE dijous
Presentació del llibre: Eduard López-Chavarri. Pioner del 
Modernisme musical, de Mónica Orengo. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 de DESEMBRE divendres
Concert. DONA’m la teua música. Epistolari de compositores.
Cicle Música en Construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Concert didàctic teatralitzat per a públic familiar. Ana Lacruz (actriu), Sakira 
Ventura (flauta) i Ainoa García (piano)

4 de DESEMBRE dissabte
Premi Forcat 2021
Organitza: AC El Forcat. Col·labora: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
17:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 
Acte de lliurament del guardó atorgat per El Forcat Danses, relacionat amb 
la labor de recuperació de la cultura popular i les tradicions.

5 de DESEMBRE diumenge
Teatre familiar. Romanços de Cec
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Samaruc Teatre
Un sentit homenatge al cec dels Romanços, figura capital en la nostra història 
des de l’edat mitjana fins al segle XIX. De poble en poble, anava contant 
Romanços, convertint-se en vehicle transmissor de la cultura popular.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller familiar. «Els estampats en les teles africanes»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les teles africanes són molt sumptuoses i tenen un paper fonamental en les 
relacions socials: compten amb el seu propi llenguatge simbòlic, uns missatges 
metafòrics que coneixerem. I estamparem les nostres pròpies teles!



     
Concert. Coral Veus del Túria
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

11 de DESEMBRE dissabte
Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Festival sobre la mentira. «Mentisc, per tant existisc».
Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 
Espai de trobada, reflexió i diversió en torn a la mentira per a trobar el seu 
sentit, explorar els seus efectes i descobrir la influència que té en allò cultural. 

12 de DESEMBRE diumenge
Visites a la carta. «Mon romà»
11:00 h. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes curiosi-
tats de les col·leccions del Museu.

Música i contes. 25 Voltes al món (1991-2021)
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Rodamons Teatre
Experiències d’uns rodamons que fa vint-i-conc anys començaren a rodar 
pel món, escenari de relacions humanes, creació, músiques i cançons…

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria



     
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

Taller familiar. «Els estampats en les teles africanes»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les teles africanes són molt sumptuoses i tenen un paper fonamental en les 
relacions socials: compten amb el seu propi llenguatge simbòlic, uns missatges 
metafòrics que coneixerem. I estamparem les nostres pròpies teles!

Concert. Concert Escola Oficial d’Idiomes
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 de DESEMBRE dissabte
Festivalet. Espectacles musicals i tallers
De 10:30 a 14h. Lloc: patis 
Tallers de manualitats y espectacles musicals! Actuaran: La Habitación Roja 
(format acústic), Delafé (format acústic), i Esther.

Visites guiades. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un 
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments ar-
queològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a recursos 
alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empraven 
els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arqueòlegs per 
a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les excavacions.

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

19 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 de numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.



     
Contacontes. Sota al garrofer
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Patricia narradora
En cercar el silenci una nina es troba amb l´horta d’en Facundo i el garrofer 
d’en Llorenç. En aquests llocs descobrirà com és el cant dels ocells o quines 
histò ries s’amaguen darrere de qualsevol persona, animal o planta... 

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les exposicions temporal i permanent.

Taller-Demostració. «Les eines i la mar. Tècniques de cap-
tura i identificació d’espècies marines a la prehistòria» 
12.00 h. Lloc: pati/aula taller del Museu de Prehistòria
Descobrirem, a través d’una demostració, com es fabricaven els útils per a 
pescar a la prehistòria (arpons, hams...) i també quines tècniques empra-
ven els nostres avantpassats. A més, aprendrem com treballen els arque-
òlegs per a identificar les restes de peixos i mol·luscs que apareixen en les 
excavacions.

Taller familiar. «Els estampats en les teles africanes»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les teles africanes són molt sumptuoses i tenen un paper fonamental en les 
relacions socials: compten amb el seu propi llenguatge simbòlic, uns missatges 
metafòrics que coneixerem. I estamparem les nostres pròpies teles!

Premi Obrint camins
Organitza: AECV. Col·labora: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Acte de lliurament del guardó Obrint camins, atorgat per l’Associació de 
Cant d’Estil Valencià.

21 de DESEMBRE dimarts
Inauguració. «Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»
19:00 h. Lloc: Sala I. Museu de Prehistòria de València
Dins de la sèrie Tresors del Museu de Prehistòria, el Museu presenta en 
aquesta mostra el fons bibliogràfic i documental del geòleg i paleontòleg 
valencià Juan Vilanova i Piera, com a precursor dels primers estudis de 
la Prehistòria al segle XIX a nivell nacional i internacional, amb l’objectiu 
d’homenatjar i divulgar la seua figura.

Presentació del llibre: 
Les Normes de Castelló, de Josep Daniel Climent. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lloc: Sala secà i muntanya de l’ETNO
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26 de DESEMBRE diumenge

Música. Navidad Rock
11:00 i 12:45 h. Lloc: pati. Per Trébol Teatro
Per a tota la família! En aquest musical nadalenc cantarem i ballarem les 
nadales de tota la vida a ritme de rock. A través de titelles, nanos i actors 
donarem vida a un nadal ple de diversió. Preparats i preparades per a cantar?

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i permanent.

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

28 de DESEMBRE dimarts
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!



     
29 de DESEMBRE dimecres

Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

30 de DESEMBRE dijous
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 



     
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

31 de DESEMBRE divendres
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

2 de GENER diumenge
Contacontes. Històries pel canvi de solstici
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Nano
Diversos narradors narraran històries al voltant de les festes del canvi d’any, 
algunes de les antiquíssimes d’hivern, per l’antic canvi de solstici. Una 
mostra divertida de distintes maneres de narrar i de recordar les tradicions.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.



     
Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

4 de GENER dimarts
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

5 de GENER dimecres
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 



     
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar de Nadal. «Les Rastreres»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Les Rastreres són unes tires llargues de llaunes que s’arrosseguen pels 
carrers per a anunciar l’arribada dels Reis Mags, i a molts pobles de la Comu-
nitat Valenciana els més menuts de casa les preparen amb il·lusió, tal com 
farem amb materials reciclats, pintures, papers de colors, gomets i molt més!

8 de GENER dissabte
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Concert. Música en construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 de GENER diumenge
Programació especial de Nadal «LA MAR D’ACTIVITATS»

Visites a l’exposició temporal. 



     
«La prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat» i 
«Vilanova i Piera. Camí a la prehistòria»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquestes mostres. Prehistòria i la Mar 
exhibeix més d’un centenar de restes materials i de fauna marina de jaciments 
de fa entre 30.000 i 3500 anys, i el seu aprofitament com a recursos alimentaris, 
eines de treball o adornaments. D’altra banda, Vilanova i Piera ens acosta a la 
figura d’un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, la seua 
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Titelles. L’Aneguet lleig
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Cantatitelles
Rebutjat per tots, pel seu aspecte diferent, el nostre xicotet personatge 
emprendrà un viatge ple d´aventures que li portaran a saber qui és en realitat.

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller. «De moda amb les petxines» 
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Des de la prehistòria el ser humà ha deixat manifestacions artístiques en coves 
com l’art rupestre, però també amb els objectes d’ús quotidià. Els recursos 
de la mar foren utilitzats per a fer-se adorns, amulets i altres objectes de 
caràcter simbòlic. ¿Sabies que a la prehistòria es feien ja collarets i penjolls 
amb restes de mol·luscos, com hui en dia continuem fent-ne? 

Taller familiar. «Artargila»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Vine a fer figuretes, joguines i moltes coses més amb argila! De ben segur 
que ens ho passarem d’allò més bé, jugarem a ser artesans i artesanes i 
crearem objectes de forma tradicional. T’animes?

15 de GENER dissabte
Concert. Federació Folklore Valencià
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de GENER diumenge
Teatre infantil. La caverna del foc
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Dinamo producció teatral
La caverna del foc, una història d’amor, un encontre entre dues espècies: 
sapiens i neandertal. Una divertida i apassionant aventura èpica, que ens en-
senya la vida en la prehistòria i ens parla del futur a través del nostre passat.



     
Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller familiar. «Artargila»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Vine a fer figuretes, joguines i moltes coses més amb argila! De ben segur 
que ens ho passarem d’allò més bé, jugarem a ser artesans i artesanes i 
crearem objectes de forma tradicional. T’animes?

20 de GENER dijous
Presentació del llibre: Los cinco de Utiel, víctimas del 
nazismo, de José Manuel Martínez García. 
Col·lecció Bocins
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de GENER diumenge
Teatre infantil. La conina viatgera
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Conino Gurillo
Un divertit pallasso emprén un viatge amb una xicoteta viatgera que el visita. 
Ells, d’aventures per l’univers, es troben amb una reina, un geògraf, un home 
de negocis, un vanitós... tots molt seriosos, omplint-se d’allò «important», 
però la xicoteta viatgera i el pallasso descobreixen que en el senzill està el més 
grandiós. 

Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller familiar. «Artargila»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Vine a fer figuretes, joguines i moltes coses més amb argila! De ben segur 
que ens ho passarem d’allò més bé, jugarem a ser artesans i artesanes i 
crearem objectes de forma tradicional. T’animes?

30 de GENER diumenge
Contacontes. Xiquetes blaves i xiquets rosa
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati. Per Núria Urioz
O millor, xiquetes i xiquets de tots els colors. Hi ha xiquetes que els agrada 
jugar a futbol i hi ha xiquets que els agrada el ballet. Hi ha xiquetes i xiquets 
valents que no es creuen que el color rosa només és per a les xiquetes i el 
blau només per als xiquets i s’atreveixen a fer el que més els agrada.



     
Visites guiades. “Descobreix L’ETNO”
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporal i 
permanent.

Taller familiar. «Artargila»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Vine a fer figuretes, joguines i moltes coses més amb argila! De ben segur 
que ens ho passarem d’allò més bé, jugarem a ser artesans i artesanes i 
crearem objectes de forma tradicional. T’animes?

5 de desembre diumenge
teatre familiar. Romanços de Cec.
Per Samaruc Teatre

12 de desembre diumenge
Música i contes. 25 Voltes al món (1991-2021)
Per Rodamons Teatre

19 de desembre diumenge
Contacontes. Sota al garrofer
Per Patricia narradora

26 de desembre diumenge
Música. Navidad Rock
Per Trébol Teatro

2 de gener diumenge
Contacontes. Històries pel canvi de solstici
Per Nano

9 de gener diumenge
Titelles. L’Aneguet lleig
Per Cantatitelles

16 de gener diumenge
Teatre infantil. La caverna del foc
Per Dinamo producció teatral

23 de gener diumenge
Teatre infantil. La conina viatgera
Per Conino Gurillo

30 de gener diumenge
Contacontes. Xiquetes blaves i xiquets rosa
Per Núria Urioz

Teatre
a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla



     

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Divendres 3 de desembre, 18 h. 
DONA’m la teua música. Epistolari de compositores.
(Concert didàctic teatralitzat per a públic familiar)
Ana Lacruz (actriu), Sakira Ventura (flauta) i Ainoa García (piano)

Dissabte 8 de gener, 18 h. 
Concert per determinar

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte, 18 de desembre 
Coro AACEMA

Dissabte 15 de gener 2022 
Federació Folklore Valencià





FINS JUNY 2022
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Corona, 36. 46003 València ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Seguix-nos en 

L  PREHISTORI  I L  M R
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VV V V







DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra 

Mágina. Bedmar (Jaén). Des del 7 d’octubre de 2021 fins a maig de 

2022 

PREHISTÒRIA I CÒMIC

Ajuntament de Benigànim. A partir del 15 de novembre de 2021 

fins al 10 de gener de 2022.

Ajuntament de Montserrat. Del 15 de gener al 22 de març de 2022.

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

MUIXARANGUES AL CEL

L’Alcúdia. Casa de la Cultura. Fins el 14 de gener.

PRIETAS LAS FILAS

Bicorp. Ecomuseu. Del 3  de desembre al 8 de gener. 

PRIETAS LAS FILAS

Torrent. Museu Comarcal de l’Horta Sud. Del 12 de gener al 6 de febrer.

iTiNeRàNCieS
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DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

MUIXARANGUES AL CEL

L’Alcúdia. Casa de la Cultura. Fins el 14 de gener.
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Bicorp. Ecomuseu. Del 3  de desembre al 8 de gener. 
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Torrent. Museu Comarcal de l’Horta Sud. Del 12 de gener al 6 de febrer.

VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.Gratuïtes prèvia concertació.

VISITA AL JACIMENT DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. Visites comentades de dimarts a 
dissabte. 10:00-14:00 h i de 16:00 a 18:00 h. Diumenges i festius, horari de 10:30 a 
14 h. Prèvia concertació en: telèfon 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es

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

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30h. Visites comentades de dime-
cres a diumenge. Prèvia concertació per telèfon 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
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
Dissabte, 4 de desembre
Concert Festa de la Música Valenciana Intro
17:30 h. Lloc: Auditori del Palau de les Arts
Més informació www.dival.es/promocion-cultural
Organitza: Servei de Cultura. Delegació de Bandes.

Dissabte i diumenge, 11 i 12 de desembre
44 ed. Certamen de Bandes de la Diputació de València
Lloc: Auditori del Palau de les Arts
Més informació www.dival.es/promocion-cultural
Organitza: Servei de Cultura. Delegació de Bandes.

iTiNeRàNCieS



MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

Carrer Quevedo 10    València



3 de DESEMBRE divendres
Exposició «Temporada il·lustrada»
20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Conegut per les seues il·lustracions en cartelleria d’esdeveniments musicals, 
obres de teatre, etcètera, a més de treballar per a les principals editorials, 
l’artista gràfic Elías Taño serà el protagonista d’aquest segon mural de 
«Temporada il·lustrada» a la cafeteria MuVIMent, ubicada en el MuVIM.

4 de DESEMBRE dissabte
Taller infantil. «Trau els ulls de la pintura i clava les mans»
18:00 h. Lloc: Aula de didàctica
Taller experimental front a la pintura abstracta, figurativa, experiencial i 
emocional de Uiso Alemany. Que les emocions ens porten! Quasi sense pensar, 
sols sentint, deixant que guien les nostres mans, i aquestes els pinzells i els 
colors per a fer taques, textures, traços. A partir de 5 anys. Places limitades. 

5 de DESEMBRE diumenge
Contacontes i titelles 
«La vida entre llibres d’Isabel-Clara Simó»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Isabel-Clara Simó ajudarà aquest diumenge Laia a contar històries de 
mags, formiguetes, xiques valentes... Públic familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Oportunitat per a descobrir com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle 
XVIII a través de les visites guiades gratuïtes a la Maqueta de València, 
segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

8 de DESEMBRE dimarts
Taller didàctic 
«L’aventura del pensament: penses, existeixes»
12:30 h. Lloc: Aula didàctica
La il·lustració porta a Espanya uns canvis d’usos socials i culturals, si bé encara 
no arriben els jurídics i polítics. Comença a imperar la raó i hi ha avanços 
tècnics. Es produeixen avanços en l’educació i es creen nombroses acadèmies. 
Descobreix com seríem sense els avanços il·lustrats. Per a públic adult. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Oportunitat per a descobrir com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle 
XVIII a través de les visites guiades gratuïtes a la Maqueta de València, 
segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

INAU
GURA
CIÓ



11 de DESEMBRE dissabte
Taller didàctic «Menuda maqueta!»
17:30 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Els xiquets i xiquetes faran un xicotet recorregut per la maqueta de la ciutat de 
València, en el vestíbul; posteriorment, dividits en equips, participaran en un 
joc amb el qual podran aprendre els monuments i edificis més emblemàtics 
de la València del segle XVIII i l’actual. A partir de 5 anys. Places limitades.

Taller infantil. «Trau els ulls de la pintura i clava les mans»
18:00 h. Lloc: Aula de didàctica
Taller experimental front a la pintura abstracta, figurativa, experiencial i 
emocional de Uiso Alemany. Que les emocions ens porten! Quasi sense pensar, 
sols sentint, deixant que guien les nostres mans, i aquestes els pinzells i els 
colors per a fer taques, textures, traços. A partir de 5 anys. Places limitades. 

12 de DESEMBRE diumenge
Contacontes i titelles. «Nadal màgic amb Tolkien»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Un esperit malvat ha robat totes les cartes que ha escrit el Pare Noel! Cap 
xiquet rebrà resposta a les seues preguntes… O potser sí? En realitat, no vol 
arruïnar les il·lusions dels menuts. El seu pla consisteix a convertir-se en el 
millor contacontes del món, millor fins i tot que el Pare Noel. Públic familiar.

Taller didàctic 
«L’aventura del pensament: penses, existeixes»
12:30 h. Lloc: Aula didàctica
La il·lustració porta a Espanya uns canvis d’usos socials i culturals, si bé encara 
no arriben els jurídics i polítics. Comença a imperar la raó i hi ha avanços 
tècnics. Es produeixen avanços en l’educació i es creen nombroses acadèmies. 
Descobreix com seríem sense els avanços il·lustrats. Per a públic adult. 

16 de DESEMBRE dijous
Inauguració. Premi Internacional de Cartells Makma
20:00 h. Lloc: Sala Parpalló
La mostra exhibirà el guanyador, els dos finalistes i una àmplia mostra i selecció 
del bo i millor de tots els presentats al Premi Internacional de Cartells Makma. 

18 de DESEMBRE dissabte
Taller didàctic «Menuda maqueta!»
17:30 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Els xiquets i xiquetes faran un xicotet recorregut per la maqueta de la ciutat de 
València, en el vestíbul; posteriorment, dividits en equips, participaran en un 
joc amb el qual podran aprendre els monuments i edificis més emblemàtics 
de la València del segle XVIII i l’actual. A partir de 5 anys. Places limitades.

INAU
GURA
CIÓ



Taller didàctic «Papiroflèxia en 3D»
18:00 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Amb bosses de paper superposades, cada xiquet farà una estrella penjant 
en 3D, que decorarà amb colors i adhesius. Per a xiquets de 5 a 12 anys. 
Places limitades. Reserva prèvia.

19 de DESEMBRE dissabte
Contacontes i titelles. «Contes per a una Nit de Nadal»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Timoteo creu que el Nadal és igual en tots els pobles del món… Però la 
nostra contacontes li relatarà els contes més sorprenents que ocorren per 
Nadal. Un home de llanda que vol ésser humà, una valenta xica de llargs 
cabells daurats que vol ajudar un amic... Públic familiar. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Descobrirem com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de la 
visita guiada a la Maqueta de València, segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

21 de DESEMBRE dimarts
Còmic. «El capellà de les ratlletes. 
El Pare Tosca i plànol de València»
De 10 a 20 h. Lloc: Maqueta de la València del Pare Tosca.
Tomàs Vicent Tosca i Mascó (València, 21 de desembre de 1651 - 17 d’abril de 
1723), erudit valencià, matemàtic, cartògraf i teòleg, fundador del moviment 
dels novatores. Va dissenyar un plànol minuciós de la ciutat de València, que 
es pot veure en forma de maqueta en el MuVIM. Coincidint amb l’aniversari 
del seu naixement es farà entrega als visitants a la maqueta d’un exemplar 
del còmic El capellà de les ratlletes. El Pare Tosca i el plànol de València, 
editat pel museu.

26 de DESEMBRE diumenge
Contacontes i titelles. «Els regals de Nadal»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
En un apartament minúscul i estrenyent-se bastant el cinturó, viuen Susana 
i Joaquín, una jove parella d’enamorats. En vespres de Nadal, Susana 
decideix fer-li un regal a Joaquín per a demostrar-li que el vol molt. Però 
com fer-ho, sense diners…?. Públic familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Descobrirem com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de la 
visita guiada a la Maqueta de València, segons el plànol del Pare Tosca de 1704.



28 de DESEMBRE dimarts
Taller didàctic «Barrets bojos»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els xiquets faran amb bosses de paper kraft divertits i cridaners barrets amb els 
quals jugaran a disfressar-se. De 5 a 12 anys. Places limitades. Reserva prèvia.

29 de DESEMBRE dimecres
Taller didàctic «Menuda maqueta!»
17:30 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Els xiquets i xiquetes faran un xicotet recorregut per la maqueta de la ciutat de 
València, en el vestíbul; posteriorment, dividits en equips, participaran en un 
joc amb el qual podran aprendre els monuments i edificis més emblemàtics 
de la València del segle XVIII i l’actual. A partir de 5 anys. Places limitades.

Taller didàctic «Barrets bojos»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els xiquets faran amb bosses de paper kraft divertits i cridaners barrets amb els 
quals jugaran a disfressar-se. De 5 a 12 anys. Places limitades. Reserva prèvia.

30 de DESEMBRE dijous
Taller didàctic «Ninots de cartó»
12:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els xiquets i xiquetes faran un ninot blanet fet de paper al qual abraçar i amb 
el qual podran jugar. De 5 a 12 anys. Places limitades. Reserva prèvia.

2 de GENER diumenge
Contacontes i titelles. «Mary i Frankenstein: 
la sorprenent vida de Mary Shelley»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
«Com comença una història? A vegades comença amb un somni». 
Contacontes amb el qual conéixer millor la història de Mary Shelley, autora 
de Frankenstein, amb titelles i cançons! Públic familiar.  

Taller didàctic «Ninots de cartó»
11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Els xiquets i xiquetes faran un ninot blanet fet de paper al qual abraçar i amb 
el qual podran jugar, creats segons la seua imaginació. Taller per a xiquets 
de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserva prèvia.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Descobrirem com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de la 
visita guiada a la Maqueta de València, segons el plànol del Pare Tosca de 1704.



4 de GENER dimarts
Taller didàctic «Menuda maqueta!»
17:30 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Els xiquets i xiquetes faran un xicotet recorregut per la maqueta de la ciutat de 
València, en el vestíbul; posteriorment, dividits en equips, participaran en un 
joc amb el qual podran aprendre els monuments i edificis més emblemàtics 
de la València del segle XVIII i l’actual. A partir de 5 anys. Places limitades.

9 de GENER diumenge
Taller didàctic 
«L’aventura del pensament: penses, existeixes»
12:30 h. Lloc: Aula didàctica
La il·lustració porta a Espanya uns canvis d’usos socials i culturals, si bé encara 
no arriben els jurídics i polítics. Comença a imperar la raó i hi ha avanços 
tècnics. Es produeixen avanços en l’educació i es creen nombroses acadèmies. 
Descobreix com seríem sense els avanços il·lustrats. Per a públic adult. 

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Descobrirem com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de la 
visita guiada a la Maqueta de València, segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

15 de GENER dissabte
Taller didàctic «Barrets bojos»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els xiquets faran amb bosses de paper kraft divertits i cridaners barrets amb els 
quals jugaran a disfressar-se. De 5 a 12 anys. Places limitades. Reserva prèvia.

16 de GENER diumenge
Contacontes i titelles. «Maria Cambrils: atrapada»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Contacontes en el qual coneixerem millor Maria Cambrils, destacada i 
reconeguda columnista socialista i feminista en els anys vint, pertanyent al 
moviment obrer, a través de tres històries divertides i carregades de valors com 
la llibertat, l’amistat, la igualtat..., amb les nostres titelles. Públic familiar.

Taller didàctic 
«L’aventura del pensament: penses, existeixes»
12:30 h. Lloc: Aula didàctica
La il·lustració porta a Espanya uns canvis d’usos socials i culturals, si bé encara 
no arriben els jurídics i polítics. Comença a imperar la raó i hi ha avanços 
tècnics. Es produeixen avanços en l’educació i es creen nombroses acadèmies. 
Descobreix com seríem sense els avanços il·lustrats. Per a públic adult. 



22 de GENER dissabte
Taller didàctic «Menuda maqueta!»
17:30 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Els xiquets i xiquetes faran un xicotet recorregut per la maqueta de la ciutat de 
València, en el vestíbul; posteriorment, dividits en equips, participaran en un 
joc amb el qual podran aprendre els monuments i edificis més emblemàtics 
de la València del segle XVIII i l’actual. A partir de 5 anys. Places limitades.

23 de GENER diumenge
Contacontes i titelles. 
«La màgia de les paraules: descobrint María Moliner»
11:30 h. Lloc: Vestíbul del museu
Contacontes en el qual coneixerem millor María Moliner, la bibliotecària 
infatigable a la qual li devem el Diccionario de uso del español. Públic familiar.

Visita guiada «La València del Pare Tosca»
12:45 h. Lloc: Maqueta del MuVIM
Descobrirem com era l’horta valenciana i la ciutat en el segle XVIII a través de la 
visita guiada a la Maqueta de València, segons el plànol del Pare Tosca de 1704.

29 de GENER dissabte
Taller didàctic «València»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
A través del joc, els participants realitzen un acostament a diferents conceptes 
arquitectònics, urbanístics i mediambientals. Es pretén cridar l’atenció dels 
més xicotets perquè desenvolupen interés per l’arquitectura i la ciutat, que 
siguen capaces de crear la seua pròpia visió i de debatre. Reserva prèvia.

30 de GENER diumenge
Concert. «Acosta’m a Bach»
12:00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
Per què la música de J. S. Bach és tan poc valorada entre el gran públic? 
Aquest concert vol servir, de la mà de Fernando Tortajada, per a apropar al 
públic aquesta figura inigualable de la història de la música. Aforament limitat. 
Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. 

Taller didàctic 
«L’aventura del pensament: penses, existeixes»
12:30 h. Lloc: Aula didàctica
La il·lustració porta a Espanya uns canvis d’usos socials i culturals, si bé encara 
no arriben els jurídics i polítics. Comença a imperar la raó i hi ha avanços 
tècnics. Es produeixen avanços en l’educació i es creen nombroses acadèmies. 
Descobreix com seríem sense els avanços il·lustrats. Per a públic adult. 
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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
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CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
www.LETNO.ES  ·  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
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742 
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


