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Museu De PreHistÒria
De VaLènCia

El SIP i el Museu de Prehistòria conserven gran part del llegat material 
dels pobles que van ocupar el territori valencià, des de l’origen de la 
humanitat fins al món visigot. El museu desenvolupa la seua programa-
ció anual amb projectes acadèmics, expositius i educatius al voltant de 
l’arqueologia i a l’abast de la societat.

Direcció: Helena Bonet

Museu VaLenCiÀ 
D’etnOLOGia

El Museu Valencià d’Etnologia estudia i difon el patrimoni material i 
immaterial de les societats tradicionals valencianes i és un espai de 
diàleg i difusió de les cultures del món. A la seua seu realitza exposi-
cions, tallers, concerts, conferències, presentacions de llibres, cicles 
de cinema, etc.

Direcció: Francesc Tamarit



     
2 de feBrer dijous

«ritualidades, oralidades, intimidades. 
una trayectoria etnográfica por la dimensión humana de 
las ciudades» por francisco Cruces Villalobos
Cicle «Café i antropologia»
18:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

4 de feBrer dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «art en la pell» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

5 de feBrer diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Un llibre abans i un llibre ara»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

Contacontes. Històries de nassos 
Bini Tui – Núria Urioz
11:00 h i 12:45 h – valencià i castellà. Lloc: pati
Un nas que fuig, un rei amb el nas de paper, una xiqueta entremaliada amb 
un nas molt bonic i la bruixa Pomperinossa, amb el seu gran nas, són els 
personatges d’aquests contes, on els nassos són els protagonistes. La ses-
sió inclou El misteri del nas roig, un conte editat per PayaSOSpital, que conta 
el treball dels pallassos dins dels hospitals.

taller. «art en la pell» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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.

tallers didàctics. «La nostra casa de paper» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
La València de principi del segle XX va experimentar una evolució cap al 
moviment conegut amb el nom de Modernisme. La vida social de la ciutat 
va canviar i la llar valenciana, amb els seus usos i costums, es va convertir 
en un reflex d’aquesta evolució. Coneix al nostre taller una típica casa 
valenciana i diverteix-te construint-la amb les teues pròpies mans.

8 de feBrer dimecres
Conferència «el sexe a l’època romana»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
A càrrec d’Esther Gurri, comissària de l’exposició i conservadora del Mu-
seu de Badalona. Activitat complementària a l’exposició temporal «El sexe 
a l’època romana». 

11 de feBrer dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «art en la pell» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 



     
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

12 de feBrer diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «On ets? Un lloc en el món»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

Circ. freak show
Circo La Raspa
11:00 h i 12:45 h – Valencià i castellà. Lloc: pati
«Torri di Chous», el gran malabarista, està al caire d’un atac de nervis. Però, 
què dic! Està en ple atac! Per què? És clar, ja és l’hora, el públic espera i... 
ell és l’únic artista que ha acudit a la gran cita del Freak Xou. ¿On estan els 
altres? Amb l’ajuda de Botons, aquest fantàstic malabarista de la pista farà 
de presentador, artista, showman, director..., però quan tot pareix perdut, 
apareix en escena l’inigualable gran Paquetini! 

taller. «art en la pell» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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.

tallers didàctics. «La nostra casa de paper» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia



     
La València de principi del segle XX va experimentar una evolució cap al 
moviment conegut amb el nom de Modernisme. La vida social de la ciutat 
va canviar i la llar valenciana, amb els seus usos i costums, es va convertir 
en un reflex d’aquesta evolució. Coneix al nostre taller una típica casa 
valenciana i diverteix-te construint-la amb les teues pròpies mans.

18 de feBrer dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «art en la pell» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

19 de feBrer diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Vides dedicades a la ciència»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

Contacontes. De contes, llegendes i altres coses que 
porte en la maleta
El gran Jordiet
11:00 h i 12:45 h – Valencià i castellà. Lloc: pati
La Llegenda de Sant Jordi contada amb «coses que tenia per casa», amb co-
ses guardades dins d’una antiga maleta carregada de records, de contes tra-
dicionals i d’algun àlbum il·lustrat. Sessió de contes adaptables a l’edat del 
públic, que fa de l’animació lectora una activitat plena d’humor, tendresa, 
valors i un toc de màgia. Amor a la paraula, als contes i als llibres. 

taller. «art en la pell» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 



     
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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

tallers didàctics. «Màscares de romania» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Arriba el Carnestoltes, una festa que se celebra en moltes parts del món. Des del 
Museu volem mostrar-te com se celebra a Romania. Et mostrarem els balls que 
fan, les seues particulars màscares de dimonis o disfresses d’animals, com ara 
óssos i cabres. A més podràs fer-te la teua pròpia màscara romanesa.

22 de feBrer dimecres
Conferència «el negoci del sexe en Pompeya»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
A càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. 
Activitat complementària a l’exposició temporal «El sexe a l’època romana». 
   

25 de feBrer dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «art en la pell» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.



     
26 de feBrer diumenge

Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Famosos i famoses de la història»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de dife-
rents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

Màgia. sim shaladín
Garibo
11:00 h i 12:45 h – Castellà. Lloc: pati
Sim Shaladín et transportarà a un món de fantasia, màgia i il·lusió, on els 
xiquets i les xiquetes es divertiran d’una forma màgica amb les aventures 
viscudes en aquest màgic, divertit i molt participatiu espectacle. Espectacle 
de màgia professional per a tots els xiquets i xiquetes.

taller. «art en la pell» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
¿Sabíeu que en les societats del passat ja existia la necessitat de dibuixar 
el cos humà amb tatuatges o escarificacions? En aquest taller coneixerem 
el simbolisme de la pintura corporal en la Prehistòria i amb plantilles ens 
farem un tatuatge.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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’eixos diners.

tallers didàctics. «Màscares de romania» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Arriba el Carnestoltes, una festa que se celebra en moltes parts del món. 
Des del Museu volem mostrar-te com se celebra a Romania. Et mostrarem 
els balls que fan, les seues particulars màscares de dimonis o disfresses 
d’animals, com ara óssos i cabres. A més podràs fer-te la teua pròpia màs-
cara romanesa.



     
1 de MarÇ dimecres

Conferencia «Joan f. Mira, antropòleg» impartida per 
teresa Vicente rebanaque  
«Joan Francesc Mira. L’ofici d’observar i escruire» 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

4 de MarÇ dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.

5 de MarÇ diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Un món de paraules »
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de 
diferents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.



     
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.

tallers didàctics. «Màscares de romania» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Arriba el Carnestoltes, una festa que se celebra en moltes parts del món. 
Des del Museu volem mostrar-te com se celebra a Romania. Et mostrarem 
els balls que fan, les seues particulars màscares de dimonis o disfresses 
d’animals, com ara óssos i cabres. A més podràs fer-te la teua pròpia màs-
cara romanesa.

7 de MarÇ dimarts
Presentació del llibre els bastonets d’algemesí, 
de toni Bellón
Cicle «En veu alta la Biblioteca»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

9 de MarÇ dijous
entrega del Vi Premi d’investigació Joan f. Mira 
(associació Valenciana d’antropologia)
19:00 h. Lloc: sala d’exposició permanent del Museu Valencià d’Etnologia

11 de MarÇ dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.



     

12 de MarÇ diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Tot el que s’ha de conéixer sobre la 
prehistòria»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de 
diferents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.

Músiques del món. Concert en família. 
els primers instruments
Pablo Nahual
11:30 h. Lloc: pati
És un concert per a tota la família: amé, lúdic, participatiu i enriquidor. A 
través dels instruments del folklore andí més ancestral es mostra com 
l›ésser humà va crear els primers instruments amb allò que la natura li 
oferia. També s’hi descriu com naixen els primers ritmes i melodies, fruit 
d’un escoltar profund en l’entorn, i de com els esdeveniments històrics es 
reflectien en la música i els instruments.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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.

tallers didàctics. «Màscares de romania» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Arriba el Carnestoltes, una festa que se celebra en moltes parts del món. 
Des del Museu volem mostrar-te com se celebra a Romania. Et mostrarem 
els balls que fan, les seues particulars màscares de dimonis o disfresses 



     
d’animals, com ara óssos i cabres. A més podràs fer-te la teua pròpia màs-
cara romanesa.

19 de MarÇ diumenge
Contacontes. repertori de contes 
Elisa M. Matallín. Títeres de cuento.
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Repertori de contes narrats amb l’ajuda de titelles i objectes. Els tres óssos, 
el tigre que va vindre a prendre el té, el grúfalo, el conill blanc xicotet, la 
poma roja, els tres bandits, bocs bosufval... 

25 de MarÇ dissabte
Visites guiades. «el sexe a l’època romana»
11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg un conjunt de peces, pintures i textos 
que donen a conéixer l’univers sexual de l’antiga Roma des de la República 
fins al segle IV. Visita dirigida a un públic adult. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 
Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.

Concert. espectáculo variedades
Asociación Grupo Artístico Palabras
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

26 de MarÇ diumenge
Biblioteca infantil 
«Llibres per a jugar, llibres per a aprendre»
Animació a les 10:30 h i les 13:00 h «Per saber més i millor»
10:00–14:00 h. Lloc: sala de descans 1a planta del Museu de Prehistòria 
Aquest semestre gaudirem de la prehistòria i l’arqueologia a través de 
diferents tipus de llibres que conformen la nostra col·lecció. 

taller. «Del mineral al color, la química a la prehistòria» 
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria 



     

Coneixerem com els nostres avantpassats utilitzaven els colors en les seues 
representacions artístiques, i farem un xicotet recipient d’argila per a elabo-
rar pigments d’origen vegetal o mineral.

teatre infantil. L’inventor de xiquets
Lupa Teatre
11:30 h – Valencià. Lloc: pati
Basat en la Declaració Universal de Drets de la Infància. Explica les 
aventures d’un home que viu sol en un planeta i ha d’inventar-ho tot. En 
sentir-se sol, un dia emprén un viatge per diversos planetes a la recerca de 
les claus per a inventar un xiquet. Així descobrirà la situació en què viuen 
les criatures en altres parts del món: la fam, els xiquets i les xiquetes soldat 
i el treball infantil.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:30 i 12:45 h
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les 
sales permanents i les exposicions temporals.

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

tallers didàctics. «Del cap als peus» 
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Vestir-se és una necessitat, i també una mostra de caràcter. El vestit és un 
espill en què es reflecteixen el nostre gust estètic i la nostra personalitat, però 
també és un clar reflex de la societat del moment. El taller pretén fomentar 
el coneixement de les indumentàries tradicionals i regionals valencianes, les 
peces, la seua col·locació i els guarniments. A més, reflexionarem sobre la 
importància de la moda i la indumentària al llarg del temps.

29 de MarÇ dimecres
Conferència «Vida sexual dels emperadors a través dels 
autors clàssics»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
A càrrec de Marc Mayer, catedràtic de la Universitat de Barcelona, filòleg 
clàssic i epigrafista. Activitat complementària a l’exposició temporal «El sexe 
a l’època romana».



PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00-14:00h. Visites comentades de dimecres a diumenge 
Prèvia concertació per telèfon: 672 794 404

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. Dilluns tancat
Prèvia concertació per telèfon: 
687 836 545 / 687 836 717

COVA DEL BOLOMOR 
(TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Aj. Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament 
Més informació en el tel.: 962 885 264 
 i en turisme@tavernes.org

VisitA
Els 
jAcimEnts
ArquEològics

ActiVitAts
ForA DEl
cEntrE
musEÍstic
lA 
BEnEFicÈnciA

Diumenge 12 de març
CANTà DEL CARME. 
RONDALLA I CANT D’ESTIL 
PEL BARRI DEL CARME
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
17:00 h. Lloc: barri del Carme

Dijous 30 de març
VI JORNADA DE MUSEUS LOCALS. 
MUSEUS, PATRIMONI CULTURAL 
I DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
10:00 h. Lloc: Casa de la Cultura de Potries



iTiNeRàNCieS
DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de Montaverner, 20 gener-7 març

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museu Històric Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrer-18 abril

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

IES Clara Campoamor (Alaquàs), 10 gener-24 febrer

Col·legi Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrer-31 març

DeL Museu VaLenCiÀ D’etnOLOGia

«RITUALS DE FESTA I FOC»

Puçol. 11 de gener al 12 de febrer de 2017

L’Eliana. 15 de febrer al 26 de març

«LA GRAN GUERRA. L’ARXIU DE TÀNGER»

Aldaia. 20 de gener al 23 de febrer de 2017

«FAIXA ROJA. FAIXA BLAVA. LA PILOTA VALENCIANA»

Museros. 26 de gener al 26 de febrer

El Puig. 1 de març al 2 d’abril. 

De La unitat De nOrMaLitZaCiÓ LinGÜístiCa

«CONNECTATS PEL VALENCIÀ»

Massamagrell. 1 de febrer al 19 de març. Centre Cultural.

La Pobla de Vallbona.22 de març a 12 d’abril. Casa de la Cultura.



DeL Museu De PreHistÒria De VaLènCia

«LES DONES EN LA PREHISTÒRIA»

Ajuntament de Montaverner, 20 gener-7 març

«RESTES DE VIDA, RESTES DE MORT»

Museu Històric Municipal de la Font de la Figuera, 7 febrer-18 abril

«MALETA DIDÀCTICA NOSALTRES ELS DÉUS»

IES Clara Campoamor (Alaquàs), 10 gener-24 febrer

Col·legi Sant Antoni de Pàdua (Carcaixent), 24 febrer-31 març

26 GENER - 30 ABRIL 2017
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA



Col·labora



Col·labora
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tfn. informació: 963 883 565
Visites concertades: 963 883 579
Dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Entrada gratuïta caps de setmana i festius
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:

sAlEs 
PErmAnEnts
musEu DE 
PrEHistòriA 
DE VAlÈnciA
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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



4 de feBrer dissabte
Valencianada
10:00 h. Lloc: aula didàctica i sala d’actes Gregori Maians
Activitat —coordinada amb distints IES— de geolocalització per la ciutat de 
València. Els participants realitzen un recorregut per distints punts i rutes 
de la ciutat, guiats per fitxes i codis QR. Primera sessió amb professors i 
preparació de material.

8 de feBrer dimecres
Curs-taller d’iniciació a la meteorologia
18:00 h. Lloc: aula didàctica o sala d’actes Gregori Maians
Curs per a què joves i adults s’inicien en el món de la ciència meteorològica. 
El curs capacitarà els assistents per a entendre la circulació atmosfèrica 
general, decodificar els mapes de superfície... Activitat gratuïta, però cal fer 
reserva prèvia. Inscripcions en el 963 883 730

El MuVIM [Museu Valencià de 
la Il·lustració i de la Moder-
nitat] s’ha construït sobre el 
concepte de «museu de les 
idees», reforçat amb al·lusi-
ons explícites a la Il·lustració 
del Segle de les Llums, i a la 
Modernitat que el segueix. 
El Museu presenta una expo-
sició permanent, «L’aventura 
del pensament», orientada a 
reforçar el sentit cívic de la 
societat. A més, treballa en 
l’estudi de l’actualitat, mitjan-
çant les exposicions tempo-
rals que organitza.

Direcció: Rafael Company



13 de feBrer dilluns
Curs. MuViM Història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys. Aquesta edició està 
dedicada a la música i les arts plàstiques de l’Antiguitat. Es requereix 
inscripció prèvia.

15 de feBrer dimecres
Valencianada
10:00 h. Lloc: aula didàctica i sala d’actes Gregori Maians
Activitat —coordinada amb distints IES— de geolocalització per la ciutat de 
València. Els participants realitzen un recorregut per distints punts i rutes de 
la ciutat, guiats per fitxes i codis QR. 

Curs-taller d’iniciació a la meteorologia
18:00 h. Lloc: aula didàctica o sala d’actes Gregori Maians
Curs per a què joves i adults s’inicien en el món de la ciència meteorològica. 
El curs capacitarà els assistents per a entendre la circulació atmosfèrica 
general, decodificar els mapes de superfície... Activitat gratuïta, però cal fer 
reserva prèvia. Inscripcions en el 963 883 730

16 de feBrer dijous
exposicions «fotogràfica 2017»
19:00 h. Lloc: vestíbul del museu

Leonardo Kossoy. «Only You»  
Drames i mites, oposicions i fronteres, cossos i gestos componen l’exposició 
«Only You» del fotògraf Leonardo Kossoy, amb curadoria de Fernando 
Azevedo, formada per 145 imatges, dividides en 16 assajos, en la qual 
articula fotos, instal·lacions i vídeos.

Bernardo tejeda. «[una] trilogía de la conducta»
Bernardo Tejeda estén el sentit de la vista cap a la fotografia de cossos nus, 
la presència dels quals es fa ontològica, al mateix temps que el plànol curt 
i el detall vetllat incorporen en aquest espai l’acte de mirar i de desxifrar. 

agustí Centelles. «tot Centelles»
«Tot Centelles» ens submergeix en el món de les imatges que el fotògraf 
valencià Agustí Centelles va realitzar entre 1934 i 1939. Imatges que van 
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partir cap a França dins d’una maleta al final de la Guerra Civil i que van 
ser recuperades en 1976, després de 35 anys d’exili. Alhora es presenta una 
col·lecció inèdita de periòdics i revistes en les quals publicava les fotografies.

18 i 19 de feBrer dissabte i diumenge
festival. Dona i Cinema  
18:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
L’objectiu del festival és donar a conèixer el cinema realitzat per dones i 
promoure la igualtat d’oportunitats, tot col·laborant així a la desaparació de 
pràctiques discriminatòries, d’acord amb el que es recull en la legislació 
europea vigent. En col·laboració amb el Festival de Cinema i Drets Humans 
de València. Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament de la Sala. 

26 de feBrer diumenge
en clau lírica: àries, cançons i romances  
12:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Concert de Conchín Darijo (soprano) i David Gómez (piano) en el qual 
s’interpretaran obres de Manuel Palau Boix (1893-1967), Enrique Granados 
(1867-1916), Joaquín Turina (1882-1949), Pablo Solozábal (1897-1988), Jesús 
Guridi (1886-1961), Victor Massé (1822-1884), Camille Saint-Saëns (1835-
1921), Julius Benedict (1804-1885). Entrada lliure i gratuïta fins a completar 
l’aforament. 

27 de feBrer dilluns
Curs. MuViM Història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys. Aquesta edició 
està dedicada a la música i les arts plàstiques de l’Antiguitat. Es requerix 
inscripció prèvia.

28 de feBrer dimarts
taller per a secundària i batxillerat «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de 
la cultura de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels 
personatges i referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la 
Pau durant el segle XX. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. 
Inscripcions en el 963 883 730



taller «La meua obra d’art» 
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment dirigit a un públic amb diversitat funcional, que crearà 
una una xicoteta obra d’art, tot basant-se en algun corrent pictòric. Activitat 
gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. Inscripcions en el 963 883 730

1 de MarÇ dimecres
taller per a secundària i batxillerat «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de 
la cultura de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels 
personatges i referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la 
Pau durant el segle XX. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. 
Inscripcions en el 963 883 730

taller «La meua obra d’art» 
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment dirigit a un públic amb diversitat funcional, que crearà 
una una xicoteta obra d’art, tot basant-se en algun corrent pictòric. Activitat 
gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. Inscripcions en el 963 883 730

2 de MarÇ dijous
taller per a secundària i batxillerat «Drets de les dones»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller de recerca sobre el paper de la dona en el desenvolupament de 
la cultura de la pau i de la defensa dels drets de les dones a través dels 
personatges i referents històrics femenins guardonats amb el Nobel de la 
Pau durant el segle XX. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. 
Inscripcions en el 963 883 730

Curs-taller d’iniciació a la fotografia
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Relacionat amb les tres exposicions temporals que el museu dedica al 
món de la fotografia, aquest curs-taller vol proveir els participants dels 
coneixements teòrics i pràctics generals que els capaciten per a endinsar-se 
en l’univers de la imatge fotogràfica. Activitat gratuïta, però places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.



4 de MarÇ dissabte
Valencianada
10:00 h. Lloc: aula didàctica
Activitat —coordinada amb distints IES— de geolocalització per la ciutat de 
València. Els participants realitzen un recorregut per distints punts i rutes de 
la ciutat, guiats per fitxes i codis QR. 

6 de MarÇ dilluns
Curs. MuViM Història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys. Aquesta edició està 
dedicada a la música i les arts plàstiques de l’Antiguitat. Es requereix 
inscripció prèvia.

7 de MarÇ dimarts
taller per a secundària i batxillerat «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller proposa un acostament reflexiu i lúdic a Olympe de Gouges, 
de manera que puga servir com a instrument per a treballar qüestions 
d’igualtat entre dones i homes i, alhora, analitzar la situació de la dona en 
les societats actuals com a factor determinant per al progrés de la cultura 
de la pau i els drets humans. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de 
plaça. Inscripcions en el 963 883 730

Conferència. 
«escriptores silenciades. La cultura incompleta»
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
La invisibilitat d’una part importantíssima de la nostra cultura i l’absència de 
referents femenins, en són algunes de les conseqüències que encara estem 
pagant. A càrrec de Marina Izquierdo, periodista valenciana, professora de la 
Universitat de Colúmbia (EUA) i d’altres universitats americanes i europees, 
i autora de La mitad silenciada (Lastura). Entrada lliure fins a completar 
l’aforament.

8 de MarÇ dimecres
taller per a secundària i batxillerat «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller proposa un acostament reflexiu i lúdic a Olympe de Gouges, 
de manera que puga servir com a instrument per a treballar qüestions 



d’igualtat entre dones i homes i, alhora, analitzar la situació de la dona en 
les societats actuals com a factor determinant per al progrés de la cultura 
de la pau i els drets humans. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de 
plaça. Inscripcions en el 963 883 730

taller «La meua obra d’art» 
17:00 h. Lloc: aula didàctica
Taller especialment dirigit a un públic amb diversitat funcional, que crearà 
una una xicoteta obra d’art, tot basant-se en algun corrent pictòric. Activitat 
gratuïta, però cal la reserva prèvia de plaça. Inscripcions en el 963 883 730

inauguració. Vitrall del MuViM
19:00 h. Lloc: hall
Inauguració de l’obra que la pintora i gravadora valenciana Rosa Torres ha 
creat expressament per al vitrall del vestíbul del MuVIM. Entrada lliure. 

9 de MarÇ dijous
taller per a secundària i batxillerat «Olympe de Gouges»
11:00 h. Lloc: aula didàctica
El taller proposa un acostament reflexiu i lúdic a Olympe de Gouges, 
de manera que puga servir com a instrument per a treballar qüestions 
d’igualtat entre dones i homes i, alhora, analitzar la situació de la dona en 
les societats actuals com a factor determinant per al progrés de la cultura 
de la pau i els drets humans. Activitat gratuïta, però cal la reserva prèvia de 
plaça. Inscripcions en el 963 883 730

Curs-taller d’iniciació a la fotografia
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Relacionat amb les tres exposicions temporals que el museu dedica al 
món de la fotografia, aquest curs-taller vol proveir els participants dels 
coneixements teòrics i pràctics generals que els capaciten per a endinsar-se 
en l’univers de la imatge fotogràfica. Activitat gratuïta, però places limitades. 
Inscripcions en el 963 883 730.

10 de MarÇ divendres
taller de degustació de vins valencians
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Una introducció als vins valencians per a aprendre d’una manera teòrica, 
pràctica i sensorial les fases del tast (visual, olfactòria i gustativa), les 
formes de servir-lo i les temperatures de consum.
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11 de MarÇ dissabte
taller de degustació de vins valencians
18:00 h. Lloc: aula didàctica
Una introducció als vins valencians per a aprendre d’una manera teòrica, 
pràctica i sensorial les fases del tast (visual, olfactòria i gustativa), les 
formes de servir-lo i les temperatures de consum.

Concert. el compositor, hui
19:30 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
El museu ofereix, en col·laboració amb el Conservatori Superior de Música 
de València, un festival de música centrat en compositors valencians 
contemporanis i interpretat per la Modern Ensemble, conformada per 
alumnes del Conservatori. El festival constarà, en total, de cinc concerts 
repartits en els mesos de març, abril, octubre, novembre i desembre. 
Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament. 

12 de MarÇ diumenge
Concert. Quintet Casulana. Dones compositores
12:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
El programa d’aquest concert extraordinari se centra en obres de 
compositores dels segles XVIII, XIX i XX (Anna Amalia Von Sachsen-Weimar, 
Mel Bonis i Sofia Gubaidulina), que molt rarament es poden disfrutar en les 
sales de concerts habituals. Oferit en connivència amb el Dia Internacional 
de la Dona. Entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.

22 de MarÇ dimecres
Conferència. «encara no és tard: claus per entendre i 
aturar el canvi climàtic»
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
El 26 de març és el Dia Mundial del Clima i, en connivència amb l’efemèride, 
el MuVIM ofereix una conferència a càrrec d’Andreu Escrivà, ambientòleg, 
doctor en Biodiversitat i divulgador ambiental, recent guanyador de l’última 
edició del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General. El canvi 
climàtic es defineix ben sovint com el major repte al qual s’enfronta la 
humanitat en el segle XXI, però ¿ens hem fet les preguntes adequades? 
Perquè encara no és tard. Entrada lliure fins a completar l’aforament. 

23 de MarÇ dijous
Curs-taller d’iniciació a l’òpera
18:00 h. Lloc: aula didàctica o saló d’actes
Aquest curs-taller ofereix un contingut introductori al fascinant món de 



l’òpera, des dels orígens fins a la seua evolució històrica, passant pels 
distints tipus de veus o la importància de l’escenificació. Aquests continguts 
capacitaran els participants per a endinsar-se de manera autònoma 
en l’enlluernador món del bel canto. Activitat gratuïta, però amb places 
limitades. Inscripcions en el 963 883 730 (a partir de les 10 h).

26 de MarÇ diumenge
teatre infantil. recicla amb Limpilla i Basurilla
12:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
En la comarca dels Limpi han inaugurat un centre de recol·lecció per a què 
tot el jardí dels donyets estiga bonic i per això han preparat una gran festa 
per a reciclar el fem guardat. Però Basurilla ha concebut un pla per a fer que 
els cubs de reciclatge queden tancats per sempre... Activitat gratuïta, però 
places limitades. Reserves en el 963 883 730 (a partir de les 10 h).

27 de MarÇ dilluns
Curs. MuViM Història. «Història de les arts plàstiques i 
musicals a través de les èpoques»
17:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Cicle d’història de la música per a majors de 55 anys. Aquesta edició està 
dedicada a la música i les arts plàstiques de l’Antiguitat. Es requereix 
inscripció prèvia.

28 de MarÇ dimarts
75 anys sense Miguel Hernández
19:00 h. Lloc: sala d’actes Gregori Maians
Recital poètic consagrat a l’obra del poeta oriolà just el dia que s’acompleixen 
75 anys de la seua mort. Miguel Hernández és un dels grans poetes del segle 
xx, posseïdor d’un estil inimitable i tan implicat en la conjuntura social i 
política que li va pertocar viure que va acabar morint a causa d’ella. A càrrec 
de Vicent Camps, acompanyat a la guitarra per Miquel Pérez Perelló. Entrada 
lliure i gratuïta fins a completar l’aforament de la sala.

30 de MarÇ dijous
Curs-taller d’iniciació a l’òpera
18:00 h. Lloc: aula didàctica o saló d’actes
Aquest curs-taller ofereix un contingut introductori al fascinant món de 
l’òpera, des dels orígens fins a la seua evolució històrica, passant pels 
distints tipus de veus o la importància de l’escenificació. Aquests continguts 
capacitaran els participants per a endinsar-se de manera autònoma 
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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

MuViM
Museu VaLenCiÀ De La iL.LustraCiÓ i La MODernitat

C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
www.muvim.es     informacion.muvim@dival.es

Horari dels Museus
Oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h. .

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 Museu Valencià de la Il.lustració i 
la Modernitat. 

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
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