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1 de DESEMBRE dijous

JORNADES CIENTÍFIQUES  
«VI JORNADES D’ARQUEOZOOLOGIA»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:00 a 20:00 h. Lloc: Sala d’Actes Alfons el Magnànim
Xerrades i conferències científiques que aborden les relacions entre cànids 
i grups humans en el passat, com també un recull dels treballs sobre 
conjunts arqueozoològics de jaciments valencians de diverses cronologies. 

2 de DESEMBRE divendres
JORNADES CIENTÍFIQUES  
«VI JORNADES D’ARQUEOZOOLOGIA»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:00 a 14:00 h. Lloc: Sala d’Actes Alfons el Magnànim
Xerrades i conferències científiques que aborden les relacions entre cànids 
i grups humans en el passat, com també un recull dels treballs sobre 
conjunts arqueozoològics de jaciments valencians de diverses cronologies. 

3 de DESEMBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació 
i la mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot 
el que hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions 
artístiques. 

Concert. Música en Construcció. 
Joves promeses del CSMV
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

4 de DESEMBRE diumenge
Música i poesia. Romanços de cec
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Samaruc Teatre



     
Aquest és un homenatge sentit al cec dels romanços, des de l’edat mitjana 
fins al segle XIX. Recorrent els camins, de poble en poble, contant romanços, 
convertint-se en vehicle transmissor de la cultura popular, com també d’in-
formació.

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

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar. «Pinyata mexicana de set puntes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
No vull or, ni vull plata, jo el que vull és trencar la pinyata! En aquest taller 
tradicional del Nadal, farem junts la pinyata tradicional mexicana de set 
puntes per tal que la pugueu omplir de desitjos i de les vostres llepolies 
preferides i, a més, descobrirem junts la seua simbologia. T’hi apuntes?

Taller. «Fauna i flora a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
Els aborígens australians mantenen un vincle molt especial amb el seu 
territori, les plantes i els animals són bàsics per a la seua alimentació 
i la mitologia. Els seus coneixements ancestrals vinculen la terra amb tot 
el que hi viu, i relaten el pas de les estacions en les seues manifestacions 
artístiques. 

10 de DESEMBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.

Taller. «Mites i llegendes a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o als ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. Ens endinsarem en el vessant més 
narratiu dels mites i les llegendes que es representen.



     
11 de DESEMBRE diumenge

Contacontes. Subhasta de contes
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Vicent Cortés
Algú en dona més?... subhasta d’objectes –del més variat i exòtic– perta-
nyents a personatges de conte o als seus autors i autores. Original, insòlita 
i divertidíssima subhasta, perquè les monedes de pagament són abraçades, 
besos, cosquerelles, salts al peu coix, ganyotes, etc. ¡Ah! i entre subhasta i 
subhasta una sorpresa en forma de rondalla o poema, cançoneta, endevi-
nalla…

Visites a la carta. 
«Societats caçadores i recol·lectores de la prehistòria»
11:00 h. Lloc: Sala permanent del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del museu.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar. «Pinyata mexicana de set puntes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’Etno
No vull or, ni vull plata, jo el que vull és trencar la pinyata! En aquest taller 
tradicional del Nadal, farem junts la pinyata tradicional mexicana de set 
puntes per tal que la pugueu omplir de desitjos i de les vostres llepolies 
preferides i, a més, descobrirem junts la seua simbologia. T’hi apuntes?

Taller. «Mites i llegendes a l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
A la Terra d’Arnhem moltes pintures aborígens manifesten significats ocults 
que només reconeixen els iniciats, els artistes o als ancians guardians de 
la saviesa cultural i les lleis ancestrals. Ens endinsarem en el vessant més 
narratiu dels mites i les llegendes que es representen.

17 de DESEMBRE dissabte
Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Un recorregut per una de les tradicions artístiques més longeves i contínues 
de la humanitat: l’art rupestre de la part occidental de la Terra d’Arnhem. 
Es donarà a conèixer la riquesa i els nivells d’interpretació de l’art rupestre 
dels Aborígens, com també la seua relació amb la societat i amb la cultura 
Aborigen.



     
Taller. «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?

Concert. Orfeó Universitari de València
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim

18 de DESEMBRE diumenge
Teatre infantil. Nadal a ritme de rock
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Cocó Teatre
Els donyets no poden demanar regals, així que Tim ja ho donava per perdut, 
però la recompensa al seu esforç portarà el Pare Nadall a enviar-li la banda 
dels ELFOROCKERS, amb els quals ballarà i cantarà com una autèntica es-
trella de rock. Com s’anava a imaginar Tim que el que ha començat sent un 
castic per haver estampat el trineu contra una estrella, la portarà a complir 
el seu desig més profund: un Nadal a ritme de rock.

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la 
prehistòria i l’edat dels metalls»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del neolític a l’edat del bronze i amb elles descobrireu 
algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar. «Pinyata mexicana de set puntes»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
No vull or, ni vull plata, jo el que vull és trencar la pinyata! En aquest taller 
tradicional del Nadal farem junts la pinyata tradicional mexicana de set 
puntes per tal que la pugueu omplir de desitjos i de les vostres llepolies 
preferides i, a més, descobrirem junts la seua simbologia. T’hi apuntes?

Taller. «Tècniques pictòriques en l’art rupestre australià» 
12:00 h. Lloc: Pati / Aula taller del Museu de Prehistòria
La producció artística tradicional de les poblacions aborígens australianes 
ha estat basada en pintar sobre les parets i els sostres d’abrics i roques 
a l’aire lliure, com també en les escorces dels arbres. On pinten?, com 
preparen la pintura?, quins colors utilitzen?, amb què pinten?



     
22 de DESEMBRE dijous

Inauguració exposició 
«De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD»
19:30 h. Lloc: Sala X de L’ETNO 
Inauguració de la nova exposició de L’ETNO dedicada al Levante UD, «De 
granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD».

23 de DESEMBRE divendres
Programa de ràdio
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Retransmissió en directe del programa de ràdio Sin Tregua de Carlos 
Ayats. Activitat de l’exposició «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del 
Levante UD» de L’Etno.

27 de DESEMBRE dimarts
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  
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28 de DESEMBRE dimecres

Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  

Presentació publicacions de Levante UD
Organitza: L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Presentació de les publicacions 113 icones de la Història del Levante UD i 
Històries d’un conqueridor. Levante UD. 1909-2023, il·lustrades per Antoni 
Ortiz Ortifus. Activitat de l’exposició «De granotes, gats i palmeres. Els 
orígens del Levante UD» de L’Etno.

29 de DESEMBRE dijous
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!



     

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  

30 de DESEMBRE divendres
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  



     
31 de DESEMBRE dissabte

Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més menuts 
de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades en els 
contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

2 de GENER dilluns
Colla de Dolçainers i Tabaleters. La Xamosia
18:00 h. Eixida des del Centre Museístic La Beneficència, recorregut pels 
carrers, i retorn al punt d’origen.

Concert Coral. Grupo Vocal Quorum.
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim.

3 de GENER dimarts
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 



     
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  

Colla de Dolçainers i Precussió. 
Escola de Dolçaina i Percussió A Quatre Quaranta
18:00 h. Eixida des del Centre Museístic La Beneficència, recorregut pels 
carrers, i retorn al punt d’origen.

Concert Coral. Agrupación Santa Cecilia del Grao
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim.

4 de GENER dimecres
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  



     
Colla de Dolçainers i Tabaleters. 
Colla de Tabal i Dolçaina Honorat Gil
18:00 h. Eixida des del Centre Museístic La Beneficència, recorregut pels 
carrers, i i retorn al punt d’origen.

Concert Coral. Xiquets Cantors Divisi
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim.

5 de GENER dijous
Programació especial 
«Menuda biblioteca de Nadal. L’art a la prehistòria»
Activitats i animacions lectores per als xiquets i les famílies
10:00-14:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria
Cada dia de la setmana de Nadal us oferim una proposta d’animació lectora 
des de la prehistòria, l’antiguitat i l’arqueologia, adaptada per als més me-
nuts de la família, amb activitats didàctiques i narració d’històries inspirades 
en els contes que atresorem a la secció infantil de la nostra Biblioteca. Us 
esperem!

Visites exposició temporal. 
«Art rupestre a la Terra d’Arnhem (Austràlia)»
11:00 h. Lloc: Sala temporal del Museu de Prehistòria 
En la visita, de la mà d’un arqueòleg,  es donarà a conéixer la riquesa i els 
múl tiples nivells d’interpretació de l’art rupestre dels Aborígens; s’hi farà un 
repàs breu de les tècniques que utilitzaven, els seus mites i llegendes més 
significatius i la importància de la flora i la fauna en les seues manifestacions 
artístiques.

Taller familiar de Nadal. «Vidrieres nadalenques de colors»
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
En l’època dels nostres iaios no hi havia plàstic, ni llumenetes de colors per 
a decorar les cases durant el Nadal, però sí que tenien imaginació. Crearem 
una vidriera nadalenca preciosa i de molts colors per a decorar les finestres 
de casa.  

8 de GENER diumenge
Teatre infantil. Converses amb un pallasso
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Nana Teatre
Yoel, un pallasso alegre i creatiu, utilitza la seua imaginació per transformar 
qualsevol objecte quotidià en allò que necessita per a divertir-se i ser feliç. 
Tant creu que arriba a escoltar una veu que li ajuda a aconseguir tot el que 
desitja.



     
14 de GENER dissabte

Concert. Música en Construcció. Blanca Vázquez i Jorge 
Giménez: “El silenci de les flors”
18:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim.

15 de GENER diumenge
Màgia escènica. De bruixa a maga
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Patricia Ferrero
Patricia Ferrero és una il·lusionista valenciana que enfoca tota la seua ener-
gia a estudiar, assajar i crear espectacles i efectes inèdits que agraden a tota 
mena de públics. Els seus espectacles van més enllà del “truc” amb la seua 
posada en escena i ompli de rialles, naturalitat i fantasia el lloc on actua.

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Vine a participar de les activitats didàctiques organitzades per L’ETNO, 
Museu Valencià d’Etnologia, i a gaudir d’un matí de diumenge d’allò més 
divertit!

21 de GENER dissabte
Biblioteques humanes
11:00 h. Lloc: Pati. Organitza: L’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
En una biblioteca humana els llibres són les persones que transmeten 
històries de vida i relats diversos que mai no es repeteixen. A la Biblioteca 
de L’Etno canviem els llibres de paper pels llibres humans que parlen en 
primera persona. Es realitza amb motiu de l’exposició temporal «Mudances», 
per la qual cosa ells llibres seran persones migrades de diferents països. En 
col·laboració amb Valencia Acoge i Teatro Funtun.

Concert Folklore
18.30 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim. Cicle Llavors de la Terra

22 de GENER diumenge
Teatre infantil. Les mil i una impros
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per Impronenas
Coneixes la història de Sherezade? Vols saber què va passar l’última de les 
mil i una nits? Una obra que barreja el teatre amb la improvisació. Cada 
funció és única i irrepetible. Ens ajudes a crear una de les 1.000 històries?



     
Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Vine a participar de les activitats didàctiques organitzades per L’ETNO, 
Museu Valencià d’Etnologia, i a gaudir d’un matí de diumenge d’allò més 
divertit!

26 de GENER dijous
Projecció documental Levante UD
Organitza: L’Etno Museu Valencià d’Etnologia 
19:00 h. Lloc: Sala Alfons el Magnànim
Projecció i narració en directe del documental de l’ascens del Levante UD a 
primera divisió el 1963, a càrrec de Carlos Ayats, periodista. Tertúlia posterior 
amb Emilio Nadal, Yolanda Damiá i Julian García Candau, periodistes. Activitat 
de l’exposició «De granotes, gats i palmeres. Els orígens del Levante UD» de 
L’Etno

29 de GENER diumenge
Contacontes. Contes Màgics
11:00 i 12:45 h – Valencià. Lloc: Pati. Per La Contaclown
Fa molts, molts anys, les lletres vivien soles i cap d’elles no coneixia la resta. 
Però, un dia, va aparéixer per allà el Mag de les Paraules, que sempre tenia 
molta fam, i com que no trobava res millor per a menjar, les va començar 
a ajuntar per a fer-se una deliciosa sopa de lletres. Inesperadament, es van 
crear un munt d’històries fantàstiques que vos convidem a conéixer. Esteu 
preparats? 

Visites guiades. «Descobreix l’ETNO»
11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades a les exposicions de L’ETNO.

Taller familiar de L’ETNO
12:00 h. Lloc: Sala de tallers de L’ETNO
Vine a participar de les activitats didàctiques organitzades per L’ETNO, 
Museu Valencià d’Etnologia, i a gaudir d’un matí de diumenge d’allò més 
divertit!
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Música en construcció

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Dissabte 3 de desembre, a les 18 h
Joves promeses del CSMV
Premis extraordinaris final de títol

Dissabte 14 de gener de 2023, a les 18 h
Blanca Vázquez i Jorge Giménez
El silenci de les flors

Llavors de la terra

Música
Folklore
i tradicions

Dissabte 17 de desembre, a les 18h.
Orfeó Universitari de València 

Dissabte 21 de gener de 2023, a les 18.30h.
Concert Folklore 



4 de desembre, a les 11 i 12.45 h
Romanços de cec
Samaruc Teatre

11 de desembre, a les 11 i 12.45 h
Subhasta de contes
Vicent Cortés

18 de desembre, a les 11 i 12.45 h
Nadal a ritme de rock
Cocó Teatre

8 de gener, a les 11 i 12.45 h
Converses amb un pallaso
Nana Teatre

15 de gener, a les 11 i 12.45 h
De bruixa a maga
Patricia Ferrero

22 de gener, a les 11 i 12.45 h
Les mil i una impros
Impronenas

29 de gener, a les 11 i 12.45 h
Contes Màgics
La Contaclown

Teatre a la Bene

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

iTiNeRàNCieS



iTiNeRàNCieS
DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

«PREHISTÒRIA I CÒMIC»

Paleomágina. Centro de investigaciones prehistóricas de 

Sierra Mágina. Bedmar (Jaén)

Des del 3 de juny fins a desembre de 2022.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Casa de la Cultura de Villar del Arzobispo. Des del 12 de 

novembre fins al 8 de gener de 2023.

DE L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia

PRIETAS LAS FILAS 

Museros. Casa de la Cultura. Fins el 4 de desembre.

Catarroja. Teatre Auditori. Del 14 de desembre de 2022 al 10 gener 2023

FESTES VALENCIANES

Senyera. Biblioteca de la Casa de Cultura. Fins el 21 de desembre

LA VALÈNCIA OBLIDADA

València. Biblioteca de l’Hospital. Del 20 de desembre de 2022 al 20 de 

gener de 2023

RITUALS DE FESTA I FOC

Castelló. Casa de la Cultura. Del 10 al 28 de desembre.





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

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 COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Vall-
digna. 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

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

2 de gener de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Tabaleters. La Xamosia
19:00 h. Concert Coral. Grupo Vocal Quorum.

3 de gener de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Precussió. Escola de Dolçaina i Percussió 

A Quatre Quaranta
19:00 h. Concert Coral. Agrupación Santa Cecilia del Grao

4 de gener de 2023
18:00 h. Colla de Dolçainers i Tabaleters. Colla de Tabal i Dolçaina 

Honorat Gil
19:00 h. Concert Coral. Xiquets Cantors Divisi

PROGRAMACIÓ DE NADALES A LA BENE



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

Carrer Quevedo 10    València



1 de DESEMBRE dijous
Inauguració d’exposició: «El llibre de les preguntes»
20:00 h. Lloc: El Cub
«El llibre de les preguntes» és una intervenció de l’artista Pepe Miralles, 
comissariada per Alba Braza, que mostra en l’espai públic una sèrie de 
preguntes obertes sobre el VIH-SIDA a través de les quals es posa en 
evidència com, encara hui, la societat segueix sense donar respostes a 
qüestions que continuen fomentant l’estigmatització i la discriminació de 
persones serològicament positives. Entrada lliure.

3 de DESEMBRE dissabte
Planetari MuVIM
11:00 h; 12:30 h i 17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., 
tot això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 
minuts que quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb 
reserva prèvia.

Taller didàctic: «Construeix un visor de constel·lacions»
18:30 h. Lloc: sala Didàctica
Les xiquetes i els xiquets aprendran què són les constel·lacions mitjançant 
la construcció d’un aparell senzill que simula la visió del cel estrellat. 
Coneixeran l’Ossa Major, l’Ossa Menor, Orió, Lleó, etc., i també fomentarem 
la seua imaginació en fer que s’inventen les constel·lacions pròpies 
dibuixant-les sobre fulls impresos amb punts a manera d’estrelles. Edat: 
de 6 a 12 anys. Amb reserva prèvia.

4 de DESEMBRE diumenge
Planetari MuVIM
11:00 h; 12:30 h i 17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Estrelles i constel·lacions, planetes, la lluna i les seues fases, eclipsis..., 
tot això i més en el planetari del MuVIM. Una sessió de planetari de 45 
minuts que quedarà impregnada per sempre en les nostres ments. Amb 
reserva prèvia.

Taller didàctic: «Construeix un visor d’hologrames 3D»
11:00 h. Lloc: sala Didàctica
Amb aquest taller els xiquets i les xiquetes descobriran els fonaments del 
3D i de l’holografia. Construirem un dispositiu que recrea l’efecte hologràfic 
reproduint imatges tridimensionals a partir d’imatges 2D emeses per un 
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telèfon mòbil i un full d’acetat retallat en forma de piràmide, i gaudirem 
d’un moment únic amb les nostres ulleres de realitat virtual. Edat: de 6 a 
12 anys. Amb reserva prèvia.

Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix 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.

10 de DESEMBRE dissabte
Taller didàctic: «Calcetins nadalencs»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Mitjançant tècniques d’estampació amb diferents encunys i pintures per a 
tela, decorarem el nostre calcetí on ficar els regals de Nadal. Edat: de 5 a 
12 anys. Amb reserva prèvia.

11 de DESEMBRE diumenge
Espectacle musical: «Astrid i el señor Nilsson. La gran 
aventura de Pippi Calzaslargas!»
11:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Astrid és la creadora de Pippi Calzaslargas. Cada nit, imagina i relata a 
la seua filla les històries més increïbles d’aquest personatge únic al 
món. Astrid ens relata l’arribada de Pippi a Vila Kunterbunt i… una història 
de pirates? La cerca d’una balena? El rescat del pare de Pippi a les mans 
d’uns fers malfactors? Una història d’igualtat, d’apoderament, d’una 
xiqueta que va canviar el món gràcies a la ment meravellosa de la seua 
creadora! Les entrades es podran arreplegar al punt d’informació del 
museu, una hora abans de l’espectacle fins a completar-ne l’aforament.

Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix 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.



15 de DESEMBRE dijous
Inauguració exposició: 
«Una subversiva temptació. Cuqui Guillén»
20:00 h. Lloc: sala Parpalló
Un recorregut per la producció artística de Cuqui Guillén, una de les 
artistes més rellevants del Pop valencià dels anys noranta. Aquesta 
exhibició ens donarà l’oportunitat d’endinsar-nos, a través d’un recorregut 
nou, en l’univers acolorit, explosiu, enigmàtic i ideològic de l’autora, i ens 
suggerirà un compromís creatiu que perviu fins a l’actualitat.

Inauguració. «Placer/Displacer» El cartell com a mapa i 
territori il·lustrat de les contradiccions humanes.
20:00 h. Lloc: sala Alta
La mostra exhibirà el cartell guanyador, els dos finalistes i una ampla 
mostra i selecció dels treballs presentats al Premi Internacional de 
Cartells MAKMA. L’exposició ens donarà l’oportunitat d’aprofundir en el 
dilema «Placer/Displacer». Entrada lliure.

17 de DESEMBRE dissabte
Taller didàctic: «Calcetins nadalencs»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Mitjançant tècniques d’estampació amb diferents encunys i pintures per a 
tela, decorarem el nostre calcetí on ficar els regals de Nadal. Edat: de 5 a 
12 anys. Amb reserva prèvia.

18 de DESEMBRE diumenge
Contacontes: «Contes de Nadal»
11:00 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
S’acosta el Nadal, unes dates assenyalades en les quals ens reunim amb 
els nostres éssers estimats i la il·lusió i la màgia suren en l’ambient. Però 
hi ha qui només pensa en una cosa: els regals! Sense reserva prèvia.

Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix 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.
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3 de GENER dimarts
Taller didàctic: «Calcetins nadalencs»
11:30 h. Lloc: sala Didàctica
Mitjançant tècniques d’estampació amb diferents encunys i pintures per a 
tela, decorarem el nostre calcetí on ficar els regals de Nadal. Edat: de 5 a 
12 anys. Amb reserva prèvia.

4 de GENER dimecres
Taller didàctic: «Calcetins nadalencs»
11:30 h. Lloc: sala Didàctica
Mitjançant tècniques d’estampació amb diferents encunys i pintures per a 
tela, decorarem el nostre calcetí on ficar els regals de Nadal. Edat: de 5 a 
12 anys. Amb reserva prèvia.

8 de GENER diumenge
Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix 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.

14 de GENER dissabte
Taller didàctic: «Joieria de paper i feltre»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Disposarem de diferents peces de cartó, diversos papers, teles, feltre... 
per a acolorir i després muntar les nostres peces de joieria: polseres, 
collarets, fermalls, anells, etc... Edat: de 5 a 12 anys. Amb reserva prèvia.

15 de GENER diumenge
Contacontes: «La motxilla de Fili»
11:00 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
La Fili ens contarà els contes que ens contaven els nostres iaios… El 
flautista d’Hamelin, la Rateta Presumida, Hansel i Gretel…, però des d’una 
perspectiva diferent. «Contes populars per als més menuts de la casa». 
Sense reserva prèvia.



Visita guiada: «Orígens de la València cristina: 
Sant Vicent Màrtir»
12:30 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Tornen les visites guiades a la Maqueta de València! Descobreix 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.

21 de GENER dissabte
Taller didàctic: «Joieria de paper i feltre»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Disposarem de diferents peces de cartó, diversos papers, teles, feltre... 
per a acolorir i després muntar les nostres peces de joieria: polseres, 
collarets, fermalls, anells, etc... Edat: de 5 a 12 anys. Amb reserva prèvia.

22 de GENER diumenge
Contacontes: «La història interminable»
11:00 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Bastian fuig dels seus companys. Se sent assetjat i marginat, un cas clar 
de bullying. Però la literatura l’ajudarà a superar els seus problemes… En una 
vella llibreria, Bastian troba un llibre que parla d’una terra anomenada Fantasia, 
un lloc on el no-res ho està destruint tot. Els habitants de Fantasia esperen que 
un humà idèntic a ell arribe per a salvar-los, abans que desaparega tot.

Concert. «Vasko Vassilev en concert»
12:00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
En 1621 escriu Antonio Vivaldi (1678-1741) les seues Quatre estacions. Dos-
cents anys després ho farà també Astor Piazzolla. Ara podem revisitar aqueixes 
dues visions magistrals, aqueixes dues superbes reflexions musicals diferents 
però complementàries sobre com el pas del temps canvia la naturalesa al 
nostre voltant (i a nosaltres amb ella). Vivaldi i Piazzola, dos compositors 
extraordinaris, interpretats al MuVIM pels Covent Garden Soloists comandats 
per Vasko Vassilev, a qui acompanyaran Anastasia Pylatyuk (violí), Renata 
Ulumbekova (violí), Alberto Castillo (viola), Albert Ferrés (violoncel) i Atsuko 
Takano (clavicèmbal). Aforament LIMITAT. Les entrades es podran recollir en 
el Punt d’Informació, situat al vestíbul del museu, a partir de les 11 h.

28 de GENER dissabte
Taller didàctic: «Joieria de paper i feltre»
18:00 h. Lloc: sala Didàctica
Disposarem de diferents peces de cartó, diversos papers, teles, feltre... 
per a acolorir i després muntar les nostres peces de joieria: polseres, 
collarets, fermalls, anells, etc... Edat: de 5 a 12 anys. Amb reserva prèvia.



UN MUSEU
DIFERENT

MUVIM



Activitats infantils MuVIM
T A L L E R S ,  C O N T A C O N T E S ,  E S P E C T A C L E S . . .







Quan ens dèiem País

Guillem Llop
Joana Tormo

Prensa desencadenada

Jesús Sanz

Víctor Iranzo, poeta de la Re-
naixença (1850-1890)

Jacobo Muñoz 

Por una ciega ley del corazón

Francisco Brines 

De festa a patrimoni

Toni Bellón Climent

www.alfonselmagnanim.net



C O L · L E C C I Ó  B O C I N S
Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència

Paco Cabanes

EL GENOVÉS
El millor esportista del segle XX

de Jaume Morell i David Sarasol

Venda en la llibreria del Centre Museístic La Beneficència



 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Teatre
Principal

Ajuntament

La Nau



El
 p

ap
er

 d
’a

qu
es

t f
ul

le
t p

ro
ce

de
ix

 d
’e

xp
lo

ta
ci

on
s 

de
 fu

st
a 

so
st

en
ib

le
, a

cr
ed

ita
de

s 
pe

l s
eg

el
l P

EF
C

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
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

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals


