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3 de nOVeMBre, dissabte

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avant-
passats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les 
seues tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

Concert de piano d’elena Gonzales i el Coro studium Vocale
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

4 de nOVeMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«I en el mes dels morts, els recordem amb grans construccions»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Piràmides, màscares mortuòries, va-
sos canopis, mòmies: la mort a l’antic Egipte».
10:00-14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Cantautors-música. De por
11:00 i 12:45 h  – Valencià. Lloc: pati. Per Dani Miquel
DE POR és una recopilació de cançons de por, velles i novelles. Cantarem, con-
tarem i jugarem amb gegants, bruixes, dimonis i altres personatges més reals.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avant-
passats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les 
seues tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
12:00 h. Visita guiada. 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. «espanta la por» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Celebrarem Tots Sants a través dels contes valencians i ens espantarem la 
por. A la nostra colla de monstres com el Butoni o el Drac del Patriarca, 
se n’uniran d’altres com el Car, que acompanyaran a Marta en una nova 
aventura.

Concert. associació Cultural Danses La senyera
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

6 de nOVeMBre, dimarts
tertúlia. «el simbolisme en els contes»
«Espanta la por 2018» 
19:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Amb Miquel Puig.

7 de nOVeMBre, dimecres
Xarrada. «el fin del mundo tal y como lo conocemos» 
«Espanta la por 2018» 
18:30 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Amb Marta García Aller.

8 de nOVeMBre, dijous
Concert. rachele andrioli i rocco nigro 
Etnomusic Tardor 2018. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

10 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avant-
passats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les 
seues tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

Projecció. «Centauros del desierto»
Cinema Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     

11 de nOVeMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«I en el mes dels morts, els recordem amb grans construccions»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Mausoleu: un monument funerari 
construït per amor»
10:00-14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Contacontes. el refugi dels monstres oblidats
11:00 i 12:45 h  – Valencià. Lloc: pati. Per Laia Serna Arnau
Gràcies a la bibliotecària del seu barri, Marta va conèixer totes les criatures 
perdudes al Refugi dels Monstres Oblidats. Descobrirà que hi ha més 
monstres dels que apareixen en les pel·lícules o en els llibres de terror. 

taller. «Joies visigodes, emblemes de poder» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Les fíbules són fermalls que s’utilitzaren a l’Antiguitat, i els nostres avant-
passats visigots també ho feren als segles VII i VIII dC. Voleu descobrir les 
seues tècniques d’orfebreria? Elaborareu una d’aquestes joies amb història.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del «Món romà» i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «espanta la por» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Celebrarem Tots Sants a través dels contes valencians i ens espantarem 
la por. A la nostra colla de monstres com el Butoni o el Drac del Patriarca, 
se n’uniran d’altres com el Car, que acompanyaran a Marta en una nova 
aventura.

14 de nOVeMBre, dimecres
Conferència «els caps passen pel laboratori»
Parlant de… Caps tallats. Símbols de poder
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu de Prehistòria
A càrrec d’Eulàlia Subirà, paleoantropòloga y professora en la UAB. 



     
15 de nOVeMBre, dijous

Concert. Les anxovetes
Etnomusic Tardor 2018. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de nOVeMBre, divendres
Conferència. «arte con diversidad funcional»
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Per Francisco J. Planells i l’Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie

17 de nOVeMBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’escrip-
tura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que van 
escriure? ¿I entendre-ho?

Projecció. «el último gran guerrero»
Cinema Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 de nOVeMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«I en el mes dels morts, els recordem amb grans construccions»
Animació a les 10:30 h i 13:00 h «Catacumbes: coves per a viure i per a morir»
10:00-14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatre infantil. Bruixes
11:00 i 12:45 h  – Castellà. Lloc: pati. Per Corral de paper
Tres bruixes, al·lèrgiques als nens, es veuen obligades a rescatar un nadó. 
Bruixes bones, nans malvats, i màgia, molta màgia en... Bruixes.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’escrip-
tura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que van 
escriure? ¿I entendre-ho?



     

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Visites a la carta. «Història dels diners» 
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles 
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

taller. «indis i vaquers. ¿Què s’amaga darrere de la 
llegenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Creus que tots els indis viuen en tendes de campanya (tipis)? Tenim certes 
idees preconcebudes sobre els indis (natius nord-americans). Farem un joc 
que ens ajudarà a descobrir quant de veritat hi ha en cada un d’aquests 
tòpics.

20 de nOVeMBre, dimarts
Conferència «Què és ser un sapiens?»
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
Taula redona i acte de presentació del Grau d’Antropologia i Evolució Huma-
na de la UOC/URV a València. Participen Alejandro Romero (Univ. d’Alacant), 
Marina Lozano (IPHES) i Jordi Serrallonga, arqueòleg i professor del Grau

Del 20 al 25 de nOVeMBre
setmana de la ciència 2018. 
«Visites al laboratori de restauració»
Lloc: Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria 
Visita al Laboratori de Restauració en el qual es desenvolupen els treballs d’in-
tervenció sobre diversos materials arqueològics (ceràmica, metall...). Prèvia 
concertació entre setmana. Visites lliures, el diumenge dia 25, a les 12 h.

22 de nOVeMBre, dijous
Café i antropologia
18:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

Concert. Cant viu
Etnomusic Tardor 2018. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     
24 de nOVeMBre, dissabte

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?

Projecció. «el último mohicano»
Cinema Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

25 de nOVeMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«I en el mes dels morts, els recordem amb grans construccions»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «L’última morada, habitatges per a 
morts»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Contacontes. Caputxeta i altres llops
11:00 i 12:45 h. Lloc: pati. Per Teatro de marionetas La Estrella
Amb contes d’animals de diferents grandàries coneixerem pobles, 
comarques, oficis, endevinalles... des de la mosca o el mosquit a l’elefant 
o girafa.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Visites a la carta. «societats prehistòriques»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 



     
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles desco-
brireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «indis i vaquers. ¿Què s’amaga darrere de la 
llegenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Creus que tots els indis viuen en tendes de campanya (tipis)? Tenim certes 
idees preconcebudes sobre els indis (natius nord-americans). Farem un joc 
que ens ajudarà a descobrir quant de veritat hi ha en cada un d’aquests tòpics.

Concert. Coro rociero 25º aniversario. Casa de andalucía
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

28 de nOVeMBre, dimecres
Conferència. «Prisioneras de salvajes: relatos y confesiones 
de mujeres cautivas de los indios norteamericanos»
Actes culturals Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala X
Conferència a càrrec d’Elena Ortells, professora de literatura anglesa i nord-
americana de la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana

29 de nOVeMBre, dijous
Concert. Mujeres Mediterráneas 
Etnomusic Tardor 2018. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

1 de DeseMBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?

Dia nacional de romania
16:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia i Associació de Romania en València



     
Projecció. «señales de humo»
Cinema Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

2 de DeseMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«¡Benvingut hivern! ¡Benvinguda foscor! Després de la nit més llarga 
vindrà el renaixement»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «I en el mes del Nadal, les Saturnals»
10:00-14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

teatre infantil. el Grinch
11:00 i 12:45 h  – Valencià i Castellà. Lloc: pati. Per Vera Teatre
Astut, ràpid, solitari i divertit, així és El Grinch, el millor lladre de regals. 
Un espectacle amb titelles que agraeix la participació de tots els xiquets i 
xiquetes, amb cançons nadalenques

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
11:30 i 12:30h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a 
les exposicions temporals «Beyond Hollywood. Identitats indígenes nord-
americanes» i «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»
12:00 h. Visita guiada. 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. «indis i vaquers. ¿Què s’amaga darrere de la 
llegenda?» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
¿Creus que tots els indis viuen en tendes de campanya (tipis)? Tenim certes 
idees preconcebudes sobre els indis (natius nord-americans). Farem un joc 
que ens ajudarà a descobrir quant de veritat hi ha en cada un d’aquests tòpics.

5 de DeseMBre, dimecres
inauguració exposició. «refugiados»
19:00 h. Lloc: patis

inau
Gura
CiÓ



     
9 de DeseMBre, diumenge

titelles. titirilandia se congela
11:00 i 12:45 h  – Castellà. Lloc: pati. Per Trébol Teatro
¡Titirilandia es congela! és un clàssic retaule de titelles però amb dolços 
pinzellades musicals i originals barreges de participació.

taller. «un portal cap als llums de nadal» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El calidoscopi és més que un joguet, és un túnel pel qual endinsar-se en el món 
màgic d’allò desconegut. Construirem el calidoscopi a partir d’objectes reciclats.

11 de DeseMBre, dimarts
Concert. Conservatorio superior de Música 
Joaquín rodrigo. Música de cámara
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

12 de DeseMBre, dimecres
Conferència. «arqueologia i memòria al País Valencià»
Activitat complementària «Prietas las files». 
19:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
A càrrec de Miguel Mezquida, arqueòleg director de l’associació científica 
Arqueoantro i del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de València.

13 de DeseMBre, dijous
Conferència. «el indio americano en el siglo XXi: ecolo-
gismo, cultura tradicional y el movimiento #noDaPL»
Actes culturals Beyond Hollywood. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala X
A càrrec d’Anna Maria Brígido, professora de literatura anglesa i nord-
americana de la Universitat de València.

15 de DeseMBre, dissabte
Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?



     
16 de DeseMBre, diumenge

Biblioteca infantil 
«¡Benvingut hivern! ¡Benvinguda foscor! Després de la nit més llarga 
vindrà el renaixement»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Tulum, una ciutat maia dedicada a l’alba»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Música. Cançons de nadal valencianes
11:00 i 12:45 h . Lloc: pati. Per Urbàlia Rurana
Urbàlia Rurana fa un recorregut a través de les cançons i melodies nadalen-
ques que formen part del repertori popular de les comarques valencianes.

taller. «el poder en l’escriptura ibèrica» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Els ibers foren els primers pobladors de la Península que utilitzaren l’es-
criptura. S’han trobat fins a tres tipus d’alfabets. Però, ¿podem llegir el que 
van escriure? ¿I entendre-ho?

Visites a la carta. «Món romà»
12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria 
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes 
curiositats de les col·leccions del Museu.

taller. «un portal cap als llums de nadal» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El calidoscopi és més que un joguet, és un túnel pel qual endinsar-se en el món 
màgic d’allò desconegut. Construirem el calidoscopi a partir d’objectes reciclats.

18 de DeseMBre, dimarts
teatre. afectados por la fibriomialgia
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

19 de DeseMBre, dimecres
Conferència «Històries que expliquen els morts»
Parlant de… Caps tallats. Símbols de poder
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu de Prehistòria
A càrrec de Mª Josep Adserias, bióloga y doctora especialista en Antropolo-
gía y Odontología Forense.

22 de DeseMBre, dissabte
Concert. Coro scholapiarum Cantores
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim



     

23 de DeseMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«¡Benvingut hivern! ¡Benvinguda foscor! Després de la nit més llarga 
vindrà el renaixement»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Tornar a nàixer, celebrar un nou 
començament: el solstici d’hivern, una celebració multicultural»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Màgia. nadals màgics
José Just Buigues
11:00 i 12:45 h  – Castellà. Lloc: pati
Un xiquet es podrà convertir en Papà Noel i tal com ocorren en les 
cavalcades dels Reis d’Orient, d’una bossa apareixeran muntons de 
caramels que es repartiran entre tots els assistents. I arribarà la sorpresa 
final amb una pluja de confeti com si estiguera nevant al mateix recinte. Tot 
això i molt més en el Nadal Màgic.

taller. «un portal cap als llums de nadal» 
De 12:30 a 13:45 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El calidoscopi és més que un joguet, és un túnel pel qual endinsar-se en 
el món màgic d’allò desconegut. Construirem el nostre calidoscopi a partir 
d’objectes reciclats als quals donarem un segon ús.

Concert. Orfeó Manuel Palau
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim 



Del 26 al 30 de DeseMBre 
taller. «Pel nadal, un arbre de tradicions» 
12:00 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Ens retrobarem amb objectes quasi oblidats i els convertirem en adorns 
de paper per a un arbre molt especial: un arbre ple de tradicions i objectes 
del record. Alguns els durem a casa i d’altres els deixarem en l’arbre del 
Museu Valencià d’Etnologia. 

Del 26 al 29 de DeseMBre
Biblioteca infantil 
«Enguany pel Nadal, a la biblioteca misteri com cal»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «tu que tries, ¿cara o creu?» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller per a públic familiar en el qual proposem aprendre el significat de 
les figures de les monedes i les joies a l’Antiguitat, com també els símbols 
i atributs que es representen. Després cadascú es farà el seua moneda i 
ens servirà de penjoll per a l’arbre de Nadal.

30 de DeseMBre, diumenge
Biblioteca infantil 
«Enguany pel Nadal, a la biblioteca misteri com cal»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

teatre infantil. atrapats al 2018
11:00 i 12:45 h  – Valencià i castellà. Lloc: pati. Per Teatro del Contrahecho
Pilot, Argantol i Lucer són els Trufians. Els éssers encarregats d’obrir l’any que 
comença. Coneixen que la nit de Cap d’Any molts xiquets esperen impacients 



l’arribada de les campanades. Però han desaparegut les tres últimes. ¿Ens 
ajudaràs a buscar-les, o tu també prefereixes re-viure l’any sencer?

taller. «tu que tries, ¿cara o creu?» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller per a públic familiar en el qual proposem aprendre el significat de 
les figures de les monedes i les joies a l’Antiguitat, com també els símbols 
i atributs que es representen. Després cadascú es farà el seua moneda i 
ens servirà de penjoll per a l’arbre de Nadal.

Del 2 al 5 de Gener
taller. «Pel nadal, un arbre de tradicions» 
12:00 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Ens retrobarem amb objectes quasi oblidats i els convertirem en adorns 
de paper per a un arbre molt especial: un arbre ple de tradicions i objectes 
del record. Alguns els durem a casa i d’altres els deixarem en l’arbre del 
Museu Valencià d’Etnologia. 

2, 3 i 4 de Gener
Biblioteca infantil 
«Enguany pel Nadal, a la biblioteca misteri com cal»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans planta 1a del Museu de Prehistòria 

Visita guiada. «Caps tallats. símbols de poder»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobriu de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga el significat dels caps 
tallats des de l’antiguitat fins al món contemporani, i en especial dins de la 
cultura ibèrica i els seus costums rituals.

taller. «tu que tries, ¿cara o creu?» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller per a públic familiar en el qual proposem aprendre el significat de 
les figures de les monedes i les joies a l’Antiguitat, com també els símbols 
i atributs que es representen. Després cadascú es farà el seua moneda i 
ens servirà de penjoll per a l’arbre de Nadal.

6 de Gener, diumenge
teatre infantil. el venedor de fum
11:00 i 12:45 h  – Castellà. Lloc: pati. Per Disparatario
El Venedor de Fum està contaminant el planeta i per això ja no hi ha neu al 
llogaret... Els habitants han de recuperar-la per a fer les seues galetes famoses.



VisitA Els 
jAcimEnts ArquEològics
JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Dissabte 10 de novembre, a partir de les 10:00 h.
Lloc:  Jaciment de la Lloma de Betxí (Edat del Bronze). Paterna
Visita al jaciment i tallers didàctics

«DEScOBREiX EL MiSTERi DE KELiN»
Dissabte 10 i diumenge 11 de novembre, a partir de les 10:00 h. 
Lloc: Jaciment de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes 

ViSiTA AL JAciMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOcAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
9:30-13:30 h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Prèvia concertació per telèfon. 672 794 404

ViSiTA AL JAciMENT DE LA BASTiDA DE LES ALcUSSES (MOiXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00 h i 18:00 a 20:00 h. Visites comentades de dimarts a dissabte
Diumenges i festius, horari de 10 a 14 h.
Prèvia concertació per telèfon: 687 836 545 / 687 836 717

ViSiTA AL JAciMENT DE cOVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDiGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament
Més informació: Tel. 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@bolomor.com



EXPOSICIÓ TEMPORAL
DE SETEMBRE DE 2018 A MARÇ DE 2019

C/ Corona, 36. 46003 València
www.museuprehistoriavalencia.es

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA 

CAPS 
TALLATS 
SÍMBOLS DE PODER

Organitza



27/06/18 - 02/12/18 

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES 
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS 





PROGRAMACIÓ ESPECIAL 

MUSEU 
DE PREHISTÒRIA 
DE VALÈNCIA
«AL NADAL... DE CAP AL MUSEU!»
DIES: 26, 27, 28, 29 I 30 DE DESEMBRE I 2, 3 I 4 DE GENER

VISITES. «CAPS TALLATS. SÍMBOLS DE PODER »
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria 
Descobreix de la mà d’un arqueòleg el significat dels caps tallats des de l’antiguitat fins 
al món contemporani, i en especial dins de la cultura ibèrica i els seus costums rituals.

TALLER. «TU QUE TRIES, CARA O CREU?» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Taller per a públic familiar en el qual us proposem aprendre el significat de les figures 
de les monedes i joies a l’Antiguitat, i els símbols i atributs que es representen. Després 
cadascú es farà el seua pròpia moneda i ens servirà de penjoll per a l’arbre de Nadal.

BIBLIOTECA INFANTIL 
«ENGUANY PER NADAL, A LA BIBLIOTECA MISTERI COM CAL»
Animació lectora a les 10:30 h i les 13:00 h 
10:00–14:00 h.  Lloc: sala descans 1a planta del Museu
L’equip del CSI desembarca aquest Nadal a la Biblioteca Infantil; vine a
col·laborar en la investigació! Respondrem a les preguntes clau: qui?, com?,
quan?, on?, i per què? 

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. informació: 963 883 565
Visites concertades: 963 883 579
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

La Font de la Figuera, Museu Històric i Etnològic «La Costera». 

Des del 12 de setembre fins al 10 de gener de 2019.

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Aspe, Museo Histórico de Aspe. Del 29 de juliol al 9 de novembre.

Favara. Del 10 de novembre al 3 de desembre

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Gilet. Del 6 d’octubre a l’11 de novembre

Castelló de Rugat. Del 14 de novembre al 17 de desembre

Alfarb. Del 20 de desembre al 15 de gener de 2019

«LA VALÈNCIA OBLIDADA, FOTOGRAFIES DE JOAQUIN COLLADO» 

Quartell. Del 31 d’octubre al 29 de novembre

Algemesí. Del 5 de desembre al 17 de gener de 2019

«FESTES VALENCIANES»

La Pobla Llarga. Del 8 de novembre al 2 de desembre

«EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE»

Yátova. Del 16 de novembre al 13 de desembre

«JOAN PELLICER: LA SAVIESA DE LES NOSTRES PLANTES»

Bonrepòs i Mirambell. Del 22 de novembre al 12 de desembre

MuViM
«ESTÈTICA REPUBLICANA»

Sagunt. Centre Cultural Mario Monreal. Del 5 al 28 de desembre



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



3 de nOVeMBre, dissabte
taller infantil. «Éssers diversos, diversos contes»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller es divideix en diverses fases on es reflexiona sobre estereotips i 
rols de gènere a través dels personatges dels contes tradicionals. S’hi faran 
diferents jocs i titelles de pal. De 5 a 11 anys. Grup per ordre d’arribada.

4 de nOVeMBre, diumenge
taller infantil. «Éssers diversos, diversos contes»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
El taller es divideix en diverses fases on es reflexiona sobre estereotips i 
rols de gènere a través dels personatges dels contes tradicionals. S’hi faran 
diferents jocs i titelles de pal. De 5 a 11 anys. Grup per ordre d’arribada.

10 de nOVeMBre, dissabte
fòrum. «¿son necesarias las fronteras? Movilidad y 
derechos humanos»
9:30 h. Lloc: sala d’actes
XXIII Fòrum de la Fundació Hugo Zárate, referit enguany a les fronteres, la 
migració i el refugi. Conferència d’Ángeles Solanes, catedràtica de Filosofia 
del Dret de la Universitat de València (UV), i a continuació col·loqui amb 
el títol: «Al otro lado de la frontera. Experiencias de migración y refugio», 
moderat per Albert Mora Castro, doctor i professor del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social de la UV. Aforament limitat.  

taller infantil. «els xicotets refugis»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
A partir de l’obra íntima i delicada de Tetê d’Alencar, «Refugis», els 
participants crearan els seus propis paisatges en miniatura. Dels 7 als 12 
anys. Grup per ordre d’arribada.

11 de nOVeMBre, diumenge
taller infantil. «Disseny de samarretes al MuViM»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Taller on menuts i menudes dissenyaran les seues pròpies samarretes amb 
personatges de contes, dibuixos propis o objectes divertits. Cal que s’hi 
porten les pròpies samarretes del color que més s’estimen, sempre que 
siguen llises i de cotó. Dels 6 als 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

12 de nOVeMBre, dilluns
Curs. Història de la Música
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a 
descobrir i conéixer els pintors i músics més importants de la història, dels 



quals es mostren les obres més rellevants dins del context social, històric i 
artístic en què van ser creades. Només per als inscrits prèviament.

12, 13, 14, 15 i 16 de nOVeMBre 
tallers stop-motion. Humans fest. festival internacional 
de Cinema i Drets Humans
10:00 h. Lloc: aula didàctica
Workshop d’animació stop-motion, cinema i drets humans per a centres 
escolars i col·lectius vulnerables, impartits pel cineasta i art-terapeuta 
Emilio Martí. Informació i reserves en: info@humansfest.com.

15, 16 i 17 de nOVeMBre 
Congrés. Congrés internacional de Museus de la seda
10:00 h. Lloc: sala d’actes
El Museu del Col·legi de l’Art Major de la Seda de València organitza un congrés 
interna cional per a conéixer i comparar la història i les característiques dels 
museus de la seda d’arreu del món des d’una perspectiva transdisciplinària. 
El congrés disposa del suport de l’Agència Valenciana de Turisme, l’UNESCO, 
l’ICOM (International Council of Museums) i l’InSEA (International Society for 
Education through Art).

17 de nOVeMBre, dissabte
taller infantil. «Disseny de samarretes al MuViM»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Els xiquets i les xiquetes dissenyaran les seues samarretes inspirant-se en 
els personatges que apareixen en els llibres, i per a fer-ho passejaran per la 
llibreria Dadà, que es troba dins del Museu. Cal que s’hi duguen les seues 
pròpies samarretes del color que més s’estimen, sempre que siguen llises i 
de cotó. Dels 6 als 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

Xerrada-debat. «Llibreries i biblioteques. reptes de futur, 
noves actuacions i metodologia per a la ciutat de València»
19:00 h. Lloc: llibreria Dadà
Amb motiu del Dia Internacional de les Llibreries, Inma Pérez i Néstor Mir 
conduiran un col·loqui amb persones del món de la cultura. 

18 de nOVeMBre, diumenge
Visita infantil. «La maqueta del MuViM contada als menuts»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Visita a la maqueta de la ciutat de València, en el qual els xiquets i les 
xiquetes coneixeran l’evolució de la ciutat de València des que va ser una 
urbs romana fins a l’actualitat. Grup per ordre d’arribada.

Contacontes. el Capità Colocochino
12:00h. Lloc: Exteriors del MuVIM



El capità Colocochino és un pirata autoritari que tracta fatal a la seua 
tripulació. Però tot va a canviar amb el descobriment del mapa d’un gran 
tresor. Quin serà el tresor que oculta el mapa? Grup per ordre d’arribada

19 de nOVeMBre, dilluns
Cinema i debat. senderos de Gloria (1957)
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció de la pel·lícula d’Stanley Kubrick dins de la XII edició del Cicle 
de Cinema Intergeneracional que, amb el títol Drets i llibertats, vol avaluar 
el grau d’implantació real d’aquells drets —treball, habitatge, sanitat, 
educació— que permeten als ciutadans desenvolupar-se amb autonomia, 
igualtat i llibertat. Entrada lliure fins a completar l’aforament de la sala.

21 de nOVeMBre, dimecres
inauguració. «irreparable picture»
20:00 h. Lloc: Vitrall del MuVIM
L’artista iraniana Nasrin Tabaeian aborda, la situació de les dones que viuen 
en societats masclistes i patriarcals, i pararà especial atenció al problema 
afegit de la vergonya, l’ocultació i el silenci de les víctimes. Amb motiu del 
Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 

24 de nOVeMBre, dissabte
taller + teatre. La cinema-maleta ambulant
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Teatre d’ombres, l’atmosfera del qual es mou entre el circ, la fira i 
l’il·lusionisme, en què el públic esdevé part activa de la funció a través de 
la seua pròpia silueta. Per a xiquets i xiquetes acompanyats d’adults. Grup 
per ordre d’arribada.

25 de nOVeMBre, diumenge
taller infantil. «Construïm superheroïnes reals»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
En aquest taller —que se celebra el Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere— xiquets i xiquetes construiran el seu propi superheroi o la seua 
superheroïna tot inspirant-se en les dones que tenen més a prop: les iaies, 
mares, tietes, germanes, etc. De 6 a 12 anys. Grup per ordre d’arribada.

Concert. L’obra per a guitarra d’antonio Chover
12:00 h. Lloc: sala d’actes
El guitarrista Carlos Blanco presenta el seu treball entorn a la figura de 
Antonio Chover Salom (1922-2014), de Tavernes de la Valldigna. 

26 de nOVeMBre, dilluns
Curs. Història de la Música
17:00 h. Lloc: Sala d’actes

inau
Gura
CiÓ



Per a descobrir i conéixer els pintors i músics més importants de la història. 
Només per als inscrits prèviament.

26, 27, 28, 29 i 30 de nOVeMBre
Projeccions escolars. Humans fest. 
festival internacional de Cinema i Drets Humans
10:00 h. Lloc: sala d’actes
Projeccions i debats impartits per organitzacions col·laboradores amb 
el festival, com ara Lambda, SJM o l’associació Àmbit, amb l’objectiu de 
promoure la reflexió crítica. Informació i reserves: info@humansfest.com.

28 de nOVeMBre, dimecres
Monòleg. no solo duelen los golpes
19:00 h. Lloc: sala d’actes
Monòleg de Pamela Palenciano que comença parlant de la seua primera rela ció 
sentimental, que es va tornar cada vegada més violenta, per a abordar després la 
construcció genèrica d’estereotips que generen desigualtat i la his tòria universal 
de les violències masclistes associades a ella. Aforament limitat.

29 de nOVeMBre, dijous
inauguració. «Mare dels Desemparats»
20:00 h. Lloc: vestíbul del MuVIM
Cicle expositiu que reconstrueix la història social i cultural de la Geperudeta, 
una icona religiosa altament significativa per a una gran part dels valencians. 

1 de DeseMBre, dissabte
taller infantil. «Disseny de samarretes al MuViM»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Taller on menuts i menudes dissenyaran les seues pròpies samarretes amb 
personatges de contes, dibuixos propis o objectes divertits. Cal que s’hi 
porten les pròpies samarretes del color que més s’estimen, sempre que 
siguen llises i de cotó. Dels 6 als 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

2 de DeseMBre, diumenge
Visita infantil. «La maqueta del MuViM contada als menuts»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Visita a la maqueta de la ciutat de València, en el qual els xiquets i les 
xiquetes coneixeran l’evolució de la ciutat de València des que va ser una 
urbs romana fins a l’actualitat. Grup per ordre d’arribada.

5 de DeseMBre, dimecres
inauguració. Premi DKV-MaKMa
19:00 h. Lloc: el Cub | MuVIM 24h

inau
Gura
CiÓ
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El MuVIM presenta en el Cub el projecte guanyador de la IV edició del Premi 
de Dibuix DKV-MAKMA, que ha guardonat l’artista valencià Manu Blázquez 
per un treball que pren com a referència la Simfonia Inacabada de Schubert.

9 de DeseMBre, diumenge
Contacontes. el Capità Colocochino
12:00h. Lloc: Exteriors del MuVIM
El capità Colocochino és un pirata autoritari que tracta fatal a la seua 
tripulació. Però tot va a canviar amb el descobriment del mapa d’un gran 
tresor. Quin serà el tresor que oculta el mapa? Grup per ordre d’arribada

10 de DeseMBre, dilluns
Cinema i debat. Z (1969)
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Projecció de la pel·lícula de Costa Gavras dins de la XII edició del Cicle de 
Cinema Intergeneracional que, amb el títol Drets i llibertats, vol avaluar 
el grau d’implantació real d’aquells drets que permeten als ciutadans 
desenvolupar-se amb autonomia, igualtat i llibertat. Aforament limitat.

12 i 14 de DeseMBre, dimecres i divendres
taller. «Caves valencians»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller ofereix als seus visitants l’oportunitat de rebre les eines i els 
coneixements necessaris per tal d’aprofundir en el món dels caves, i els seus 
maridatges amb plats valencians. A partir dels 18 anys. Cal reservar plaça.

15 de DeseMBre, dissabte
taller infantil. «els planetes i la lluna en la palma de la mà»
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller d’astronomia per als més menuts de la casa i posterior observació 
amb telescopi de la lluna creixent. Pares o parents poden acompanyar els 
menuts. De 6 a 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

16 de DeseMBre, diumenge
taller infantil. «Disseny de samarretes al MuViM»
11:30 h. Lloc: aula didàctica
Taller on menuts i menudes dissenyaran les seues pròpies samarretes amb 
personatges de contes, dibuixos propis o objectes divertits. Cal que s’hi 
porten les pròpies samarretes del color que més s’estimen, sempre que 
siguen llises i de cotó. Dels 6 als 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

17 de DeseMBre, dilluns
Curs. Història de la Música
17:00 h. Lloc: sala d’actes
Per a descobrir i conéixer els pintors i músics més importants de la història. 
Només per als inscrits prèviament.



22, 26, 27, 28 i 29 de DeseMBre 
2, 3 i 4 de Gener

activitat. «nadals al MuViM»
18:00 h. Lloc: sala d’actes
Davall del MuVIM dormen les restes d’un antic hospital on habitaven homes 
i dones diferents als quals la població els girava l’esquena, sense apreciar 
que molts eren autèntics prodigis de la naturalesa... Una activitat pensada 
perquè els menuts aprenguen a bandejar prejudicis i evitar aprensions cap 
als altres. Dels 5 als 12 anys.

23 i 30 de DeseMBre
3, 4 i 5 de Gener

activitat. «nadals al MuViM»
11:30 h. Lloc: sala d’actes
Davall del MuVIM dormen les restes d’un antic hospital on habitaven homes 
i dones diferents als quals la població els girava l’esquena, sense apreciar 
que molts eren autèntics prodigis de la naturalesa... Una activitat pensada 
perquè els menuts aprenguen a bandejar prejudicis i evitar aprensions cap 
als altres. Dels 5 als 12 anys.

23 de DeseMBre, diumenge
Concert. Coral infantil Juan Bautista Comes 
12:00 h. Lloc: sala d’actes
La Coral Infantil Juan Bautista Comes acaba de complir seixanta anys, és 
la coral infantil més antiga de València. El seu programa ens farà entrar al 
Nadal de la mà de les nadalenques més conegudes. Entrada lliure, però 
amb aforament limitat.







Enyego d’Àvalos i 
l’autoria del Curial

Abel Soler

Tots els colors de 
Josep-Vicent Marqués

Pedro García Pilán (ed.)

Populisme 
Una molt breu introducció

Cas Mudde, C. R. Kaltwasser

El cercle màgic 
Assaigs sobre cultures, 
pobles i nacions (1973-2008)

Joan Francesc Mira
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8 de novembre de 2018

L’Amèrica de 
Trump
Lloc: MuVIM
Hora: 19 h
Aurora Bosch (catedràtica 
Història Contemporània UV)
Presenta Núria Tabanera 
(professora Història, UV)

13 de desembre de 2018

Descobrir 
l’univers amb 
els telescopis 
del futur
Lloc: Saló actes ADEIT
Hora: 19 h
Rafael Rebolo (Institut 
Astrofísica Canàries i premi 
Jaume I)
Presenta Vicent Martínez 
(director Institut Ciències 
Físiconaturals del Magnànim)

Els 
debats del 
Magnànim

www.alfonselmagnanim.net
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Programa intermunicipal d’arts plastiques del sarc

Beneixida
21/10-25/11

La Llosa

Algemesí

l’Alcúdia





 
 
Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament



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

sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Centre MuseístiC La BenefiCènCia
Museu De PreHistÒria De VaLènCia
Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565. 
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746 
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a divendres. 
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de 
concertació de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h).
www.museuvalenciaetnologia.org  ·  www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. 

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

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

Diumenges, de 10 a 20 h.

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

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

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

Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. És reco-
manable consultar la programació actualitzada de cada museu o servei.

Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim


