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2 de GENER, dissabte

Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «L’orfebre Brunequilda: L’art visigot d’adornar» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu 
mostra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans 
herències que ens va deixar la cultura visigoda va ser la rica orfebreria. 
Els assistents faran un adorn personal, un collaret de comptes de tradició 
visigoda.

Taller familiar. «Fes el teu monstre de Nadal»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
El Nadal està associat a coses bones, però en diverses tradicions hi ha 
personatges que ens volen furtar les festes i els regals. Coneixerem els 
personatges i els monstres enemics del Nadal d’arreu del món i construirem 
un titella-monstre que contarà la seua historia. 

3 de GENER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

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

Taller. «L’orfebre Brunequilda: L’art visigot d’adornar» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu 
mostra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans 
herències que ens va deixar la cultura visigoda va ser la rica orfebreria. 
Els assistents faran un adorn personal, un collaret de comptes de tradició 
visigoda.



     
Taller familiar. «Fes el teu monstre de Nadal»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
El Nadal està associat a coses bones, però en diverses tradicions hi ha 
personatges que ens volen furtar les festes i els regals. Coneixerem els 
personatges i els monstres enemics del Nadal d’arreu del món i construirem 
un titella-monstre que contarà la seua historia. 

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

Taller. «L’orfebre Brunequilda: L’art visigot d’adornar» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu 
mostra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans 
herències que ens va deixar la cultura visigoda va ser la rica orfebreria. 
Els assistents faran un adorn personal, un collaret de comptes de tradició 
visigoda.

Taller familiar. «Fes el teu monstre de Nadal»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
El Nadal està associat a coses bones, però en diverses tradicions hi ha 
personatges que ens volen furtar les festes i els regals. Coneixerem els 
personatges i els monstres enemics del Nadal d’arreu del món i construirem 
un titella-monstre que contarà la seua historia. 

9 de GENER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. «Les societats caçado-
res-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «L’orfebre Brunequilda: L’art visigot d’adornar» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu 
mostra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans 
herències que ens va deixar la cultura visigoda va ser la rica orfebreria. 



     
Els assistents faran un adorn personal, un collaret de comptes de tradició 
visigoda.

Concert. Quartet Púrpura Pansa
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de GENER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Teatre infantil. La caverna del foc 
Dinamo producció teatral
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
La caverna del foc, una història d’amor, una trobada entre dos espècies: 
sapiens i neandertal. Una història amb la qual aprendrem a superar 
obstacles i dificultats, que ens ajudarà a comprendre que només junts 
trobarem la manera de sobreviure. Una història que aprofundeix en els 
nostres orígens i ens fa reflexionar sobre les relacions humanes, els 
fonaments que forgen la nostra societat. Una aventura èpica divertida i 
apassionant, que ens ensenyarà la vida en la prehistòria i ens parlarà del 
futur a través del nostre passat.

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

Taller. «L’orfebre Brunequilda: L’art visigot d’adornar» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
La joieria forma part d’un espectacle visual on la imatge de cada individu 
mostra el seu estatus, poder i riquesa en la societat. Una de les grans 
herències que ens va deixar la cultura visigoda va ser la rica orfebreria. 
Els assistents faran un adorn personal, un collaret de comptes de tradició 
visigoda.

Taller familiar. «El record agraït»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
En ocasions, la vida ens du canvis que no podem evitar i que poden comportar 
pèrdues. Et convidem a transformar-los en un record d’agraïment cap a 
les persones que ja no estan, però amb les quals hem compartit moments 



     
bonics. Farem una xicoteta obra d’art i experimentaràs com canviar els 
sentiments d’una forma creativa i afectiva, amb la família.

16 de GENER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

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

17 de GENER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Contacontes. Comptes i contes, històries per la igualtat 
Ameba Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Sessió especial dels contacontes Ameba, en la qual es treballen d’una 
manera molt simple, accessible i lúdica, diferents qüestions en matèria 
de rols i estereotips propis del dia a dia des d’una perspectiva de gènere. 
Convida a reflexionar amb l’habitual frescor i desimboltura que caracteritza 
les nostres sessions.

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

Taller familiar. «El record agraït»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
En ocasions, la vida ens du canvis que no podem evitar i que poden comportar 
pèrdues. Et convidem a transformar-los en un record d’agraïment cap a 
les persones que ja no estan, però amb les quals hem compartit moments 
bonics. Farem una xicoteta obra d’art i experimentaràs com canviar els 
sentiments d’una forma creativa i afectiva, amb la família.



     
23 de GENER, dissabte

Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

24 de GENER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Música folk valenciana. Paco, com em fas xalar! 
Trobadorets
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Paco, com em fas xalar! És un homenatge a Paco Muñoz. Revisa i 
reversiona l’obra infantil del cantant des de tres prismes diferents: 1. 
Tradicional, respecta la interpretació que feia Paco Muñoz d’alguns temes. 
2. Versió Trobadorets, porta els temes de Paco a l’estil Trobadorets. 3. 
Reinterpretació, li dona un aire totalment diferent a alguns dels clàssics 
de la música familiar en valencià. Els xiquets i les xiquetes ballen de valent, 
canten i xalen la gana!!!

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

Taller familiar. «El record agraït»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
En ocasions, la vida ens du canvis que no podem evitar i que poden comportar 
pèrdues. Et convidem a transformar-los en un record d’agraïment cap a 
les persones que ja no estan, però amb les quals hem compartit moments 
bonics. Farem una xicoteta obra d’art i experimentaràs com canviar els 
sentiments d’una forma creativa i afectiva, amb la família.



     
30 de GENER, dissabte

Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

31 de GENER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Teatre infantil. En Jaume I 
Xana Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
En Jaume I ha vingut a contar la història del Regne de València, però s’ha 
donat un colp al cap i ara no recorda com era. Encara sort que ha portat amb 
ell «El gran quadre dels socarrats», unes pintures fetes sobre ceràmica que 
van narrant la història. Però això no serà suficient perquè ell puga recordar-
la, necessitarà l’ajuda de tot el públic per a poder reconstruir-la. Una obra 
didàctica, participativa i plena d’humor. Un recorregut històric fins als 
nostres dies.

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

Taller familiar. «El record agraït»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
En ocasions, la vida ens du canvis que no podem evitar i que poden comportar 
pèrdues. Et convidem a transformar-los en un record d’agraïment cap a 
les persones que ja no estan, però amb les quals hem compartit moments 
bonics. Farem una xicoteta obra d’art i experimentaràs com canviar els 
sentiments d’una forma creativa i afectiva, amb la família.



     
5 de FEBRER, divendres

Concert. (Falta confirmar el grup)
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

6 de FEBRER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. «Les societats caçado-
res-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Concert. (Falta confirmar el grup)
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Al caliu de les paraules. Festival d’Oralitat
Conferència «Al calor de lo caló», a càrrec de Sonia 
Carmona i Vicent Cortés
19:30 h. Lloc: pati. 
Accés gratuït amb entrada. 

Al caliu de les paraules. Festival d’Oralitat
«Palabrasas» Contades simultànies davant de tres 
fogueres
22:00 h. Lloc: patis. 
Accés gratuït amb entrada. 

7 de FEBRER, diumenge
Visites a la carta. «Societats prehistòriques»
11:00 h. 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.
 



     
Contacontes. Contes del món 
Contaclown
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Donarem una volta per tot el món per a conéixer les histories més divertides 
i sorprenents, com també algunes tradicions d’arreu del món.

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

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Taller familiar. «Jugant a muixerangues»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga és una tradició festiva valenciana i és un bon exemple 
de treball col·laboratiu en el qual es mescla la tradició i la modernitat. 
Mitjançant la creativitat, la imaginació i amb materials quotidians reutilitzats 
mostrarem que podem construir el nostre joc de la muixeranga fugint del 
consumisme i respectant el medi ambient. No t’ho perdes!

13 de FEBRER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. «Les societats caçado-
res-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Concert. Orquestra Ateneu Musical del Port
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     

14 de FEBRER, diumenge 
Contacontes. Ximpún 
Arden Teatre
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Ximpún és un espectacle que ens parla dels acomiadaments, de com 
assumim que els éssers estimats se’n vagen definitivament... Però, 
pot ser que parlant de tot açò es puga riure, cantar, ballar? Clar que es 
pot!! Us proposem un viatge! Un viatge per algunes cultures del món que 
tracten aquest tema, en principi trist, d’unes formes molt especials. Mèxic, 
Àfrica, Índia... Les dues amigues ens conduiran pels estats d’ànim que 
acompanyen el dol i aprendrem que no hem de tindre por a la vida, ni al final 
d’ella. Fem les maletes que marxem de viatge!

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

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.

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Taller familiar. «Jugant a muixerangues»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga és una tradició festiva valenciana i és un bon exemple 
de treball col·laboratiu en el qual es mescla la tradició i la modernitat. 
Mitjançant la creativitat, la imaginació i amb materials quotidians reutilitzats 
mostrarem que podem construir el nostre joc de la muixeranga fugint del 
consumisme i respectant el medi ambient. No t’ho perdes!

20 de FEBRER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 



     
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

21 de FEBRER, diumenge
Visites a la nova sala permanent. «Les societats caçado-
res-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Teatre infantil. Circontes 
A la lluna, art i entorn
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Circ i Contes junts per fi en un espectacle per a públic infantil i familiar, 
carregat de missatges, riures, malabars i moltes sorpreses. Una sèrie 
de contes teatralitzats amb un alt contingut en valors com la igualtat, 
el respecte per les diferents capacitats i el treball en equip, que fan que 
aquest espectacle ens òbriga una mica més els ulls. Acompanyat amb 
diferents rutines de malabars i acrobàcies que li donen el toc especial i 
màgic.

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

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).



     
Taller familiar. «Jugant a muixerangues»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga és una tradició festiva valenciana i és un bon exemple 
de treball col·laboratiu en el qual es mescla la tradició i la modernitat. 
Mitjançant la creativitat, la imaginació i amb materials quotidians reutilitzats 
mostrarem que podem construir el nostre joc de la muixeranga fugint del 
consumisme i respectant el medi ambient. No t’ho perdes!

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

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

27 de FEBRER, dissabte
Visites a la nova sala permanent. 
«Les societats caçadores-recol·lectores»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la nova sala permanent descobrireu algunes curiositats de les societats 
caçadores i recol·lectores de la Prehistòria, a través de la col·lecció de peces 
arqueològiques del Museu. 

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Concert. (Falta confirmar el grup)
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
28 de FEBRER, 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.

Teatre infantil. La boja flor
Cia. Rosi Cózar
11:00 h i 12:45 h – Valencià. Lloc: pati
Espectacle de pallassos de gènere femení per a tots els públics, on Manuela, 
amb tot el seu art flamenc, ve a presentar-nos la seua funció i ens endinsarà 
en les mil aventures de l’eufòria, el desastre, la bogeria, el drama, la llibertat 
i la trobada amb el públic.

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

Taller. «Coneguem les societats del paleolític» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Amb motiu de la nova sala permanent del museu, els tallers dels primers 
mesos de 2021 aprofundiran en conèixer com eren les societats del 
paleolític, des dels diferents vessants de la seua cultura material (art, talla 
lítica, adornament, etc.).

Taller familiar. «Jugant a muixerangues»
12:30 h. Lloc: sala de tallers de L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia
La muixeranga és una tradició festiva valenciana i és un bon exemple 
de treball col·laboratiu en el qual es mescla la tradició i la modernitat. 
Mitjançant la creativitat, la imaginació i amb materials quotidians reutilitzats 
mostrarem que podem construir el nostre joc de la muixeranga fugint del 
consumisme i respectant el medi ambient. No t’ho perdes!



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 12:45H. AFORAMENT LIMITAT

TEATRE
BENEA

LA

10 de GENER, diumenge
Teatre infantil. La caverna del foc, per Di-
namo producció teatral

17de GENER, diumenge
Contacontes. Comptes i contes, històries 
per la igualtat , per Ameba Teatre

24 de GENER, diumenge
Música folk valenciana. Paco, com em fas xalar!, perTrobadorets

31 de GENER, diumenge
Teatre infantil. En Jaume I, per Xana Teatre

7 de FEBRER, diumenge
Contacontes. Contes del món, per Contaclown

14 de FEBRER, diumenge 
Contacontes. Ximpún, per Arden Teatre

21 de FEBRER, diumenge
Teatre infantil. Circontes, per A la lluna, art i entorn

28 de FEBRER, diumenge
Teatre infantil. La boja flor, per Cia. Rosi Cózar
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L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es



L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003
Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es

DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de Sierra Mágina 

Bedmar (Jaén). De l’1/10 al 20/04/21

DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

«JARQUE. LA CÀMERA I LA VIDA». Alaquàs. Del 17/02 al 28/03/21. 

iTiNeRàNCieS

VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
GENER-FEBRER 2021
VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.
Gratuïtes prèvia concertació.

PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
9:30 h -14 h. Visites comentades de dimecres a diumenge. Prèvia concertació 
per telèfon. 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.

LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
10:30 h -14:00 h i 16:00 h - 18:00 h. Visites comentades de dimarts a dissabte. 
Diumenges i festius, horari de 10:30 h - 14 h. Prèvia concertació per telèfon. 
687 836 545 / 687 836 717

COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Més informació en: Telèfons 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com

KELIN (CAUDETE DE LAS FUENTES)
Visita al jaciment, tallers didàctics i recreacions històriques. Concertació prèvia: 
conocekelin@gmail.com / Tel.: 962 319 002.

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:



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



16 de GENER, dissabte
Taller infantil. «Vestix-te amb Montesinos»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
Una de les característiques més destacades de Francis Montesinos és el 
color dels seus estampats i el seu atreviment estilístic. Al taller, dissenyarem 
els nostres estampats amb ceres, aquarel·les i papers de colors, i vestirem 
la roba que hem creat. Places molt limitades: màxim SIS (6) persones 
fins que les autoritats sanitàries modifiquen els aforaments. Només amb 
reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

17 de GENER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «València, has canviat!»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els canvis que ha patit 
la ciutat de València des que el Pare Tosca va dibuixar el seu plànol al 
començament del segle XVIII. Places molt limitades: màxim SIS (6) persones 
fins que les autoritats sanitàries modifiquen els aforaments. Només amb 
reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

23 de GENER, dissabte
Taller infantil. «Vestix-te amb Montesinos»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
Una de les característiques més destacades de Francis Montesinos és el 
color dels seus estampats i el seu atreviment estilístic. Al taller, dissenyarem 
els nostres estampats amb ceres, aquarel·les i papers de colors, i vestirem 
la roba que hem creat. Places molt limitades: màxim SIS (6) persones fins 
que les autoritats sanitàries modifiquen els aforaments. Només amb reserva 
prèvia, telefonant al 963 883 730.

24 de GENER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica



El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La València del pecat»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els aspectes més 
transgressors que amagava, i encara amaga, la ciutat de València. Places molt 
limitades: màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen 
els aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

28 de GENER, dijous
Projecció. La vaquilla, de Luis García Berlanga (1985)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula La vaquilla, de Luis García Berlanga, 
dins del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb motiu de l’Any Berlanga. 
Activitat gratuïta però aforament molt limitat per les restriccions de la Covid-19. 
Les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la projecció. 
Es recomana arreplegar el tiquet amb antelació suficient ja que, atesa la nova 
normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir a la sala d’actes.

30 de GENER, dissabte
Taller infantil. «Vestix-te amb Montesinos»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
Una de les característiques més destacades de Francis Montesinos és el 
color dels seus estampats i el seu atreviment estilístic. Al taller, dissenyarem 
els nostres estampats amb ceres, aquarel·les i papers de colors, i vestirem 
la roba que hem creat. Places molt limitades: màxim SIS (6) persones 
fins que les autoritats sanitàries modifiquen els aforaments. Només amb 
reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

31 de GENER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.



Concert. Spanish Travelling Virtuosi. «La Guirlande»
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Concert oferit per l’ensemble Spanish Travelling Virtuosi, en el qual 
s’interpretaran obres de Joan Baptista Pla, Joaquín Nicolás Ximénez Brufal, 
Giacomo Facco, Felipe Lluch i Joan Cabanilles (1644-1712). Aforament 
molt limitat per les restriccions de la Covid-19. Les entrades començaran 
a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. Es recomana arreplegar 
el tiquet amb antelació suficient  ja que, atesa la nova normativa sanitària, 
sense entrada no es podrà accedir al concert.

6 de FEBRER, dissabte
Taller infantil. «Carnestoltes: el meu personatge és...»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
Carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per a les 
criatures. Ens deixarem anar amb la nostra imaginació per a crear un 
personatge i fer-ne una màscara al nostre gust. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

7 de FEBRER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «València, has canviat!»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els canvis que ha patit 
la ciutat de València des que el Pare Tosca va dibuixar el seu plànol al 
començament del segle XVIII. Places molt limitades: màxim SIS (6) persones 
fins que les autoritats sanitàries modifiquen els aforaments. Només amb 
reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

13 de FEBRER, dissabte
Taller infantil. «Carnestoltes: cercavila de titelles»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
La tradició mana: inventarem titelles amb materials reutilitzables i farem la 
nostra cercavila amb els personatges que hem creat. Places molt limitades: 



màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

14 de FEBRER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Visita guiada a la maqueta. «La València del pecat»
12:30 h. Lloc: vestíbul del museu
Visita guiada a la maqueta en la qual coneixerem els aspectes més 
transgressors que amagava, i encara amaga, la ciutat de València. Places 
limitades: màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries 
modifiquen els aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 
883 730.

20 de FEBRER, dissabte
Taller infantil. «Carnestoltes: el meu personatge és...»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
Carnestoltes és una de les festes més populars i divertides per a les 
criatures. Ens deixarem anar amb la nostra imaginació per a crear un 
personatge i fer-ne una màscara al nostre gust. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

21 de FEBRER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.



25 de FEBRER, dijous
Projecció. Bienvenido, Mister Marshall, de Luis García 
Berlanga (1953)
18:30 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Presentació i projecció de la pel·lícula Bienvenido, Mister Marshall, de Luis 
García Berlanga, dins del cicle de cinema que el MuVIM organitza amb motiu 
de l’Any Berlanga. Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19. Les 
entrades començaran a repartir-se una hora abans de l’inici de la projecció. 
Es recomana arreplegar el tiquet amb antelació suficient  ja que, atesa la 
nova normativa sanitària, sense entrada no es podrà accedir a la sala d’actes.

Obertura. Rodrigo Petrella. «Emergència climàtica»
20:00 h. Lloc: sala Alta
En els últims trenta anys, l’expansió continuada de la frontera agrícola 
està col·lapsant un gran nombre d’ecosistemes verges. El fotògraf Rodrigo 
Petrella vol, prenent la selva amazònica com a exemple, cridar l’atenció i 
conscienciar sobre aquest procés catastròfic que, si continua imposant-se a 
un ritme accelerat, ens abocarà a una situació d’insostenibilitat planetària.

27 de FEBRER, dissabte
Taller infantil. «Carnestoltes: cercavila de titelles»
18:00 h. Lloc: aula de didàctica
La tradició mana: inventarem titelles amb materials reutilitzables i farem la 
nostra cercavila amb els personatges que hem creat. Places molt limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

28 de FEBRER, diumenge
Taller infantil. «Mira: això és el canvi climàtic»
11:30 h. Lloc: aula de didàctica
El taller explicarà als més menuts el canvi climàtic que pateix el nostre 
planeta amb imatges al·lusives, sobre les quals podran fer els seus 
comentaris per a després construir una maqueta en la qual posaran en 
pràctica «les tres erres»: reduir, reutilitzar i reciclar. Places limitades: 
màxim SIS (6) persones fins que les autoritats sanitàries modifiquen els 
aforaments. Només amb reserva prèvia, telefonant al 963 883 730.

Concert. Pendent de confirmar
12:00 h. Lloc: sala d’actes del MuVIM
Aforament limitat per les restriccions de la Covid-19. Les entrades 
començaran a repartir-se una hora abans de l’inici del concert. Es recomana 
arreplegar el tiquet amb antelació suficient ja que, atesa la nova normativa 
sanitària, sense entrada no es podrà accedir al concert.
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Tallers

Contacontes

Exposicions

Educació

#MuVIMonTU
www.muvim.es



Ecosistema startup valencià
Fugacitat, ombres i llum

Silvia López Martín

Especies urbanas
Bel Carrasco

Escenarios 
para la exposición temporal

Maite Ibáñez Giménez

De Carraixet 
a Bonrepòs i Mirambell
Vicent Baydal i Ferran Esquilache

El treball domèstic femení 
a la València del segle XVII

Isabel Baixauli

El temps en ordre
Teresa Pascual





M E S U R E S  D E  S E G U R E T A T  I  H I G I E N E

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

INSTRUCCIONS

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

de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

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

l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:

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

per a respirar).

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

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

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

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

amb el personal del Museu.

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

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

• Respecta l’aforament reduït de les sales.

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

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

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

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

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

expositius de les sales.

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

aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de 

l’experiència de visitar el Museu.

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

amb maletes o equipament similar.



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament
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CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

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

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT

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

Diumenges, de 10 a 20 h.

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

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

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

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

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim
D.L.: V-2906-2019


