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CASA MUSEU BENLLIURE
Dis-me on vius i et diré qui eres

Visita dinamitzada orientada a estudiants de primer i 
segon cicle d’Educació Primària.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita participativa en què es mostra la residència de 
la família Benlliure.

Es recorren les diverses estances de la casa i es posa l’accent 
principalment en els elements distintius d’una família burgesa 
de l’època. Finalment, a través d’un joc, es fa una comparació 
entre elements distintius de famílies burgeses i famílies obre-
res.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h.

Tel. 963 91 91 03



CASA MUSEU BENLLIURE 
Josep Benlliure, pintor de gènere i 
costums

Visita dinamitzada orientada a estudiants de segon 
cicle d’Educació Secundària i Batxillerat.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita dinamitzada que dona a conéixer la producció 
artística de Josep i de Peppino Benlliure. En la visita es treba-
llen els diversos gèneres que van cultivar i s’aprofundix en les 
particularitats de cada pintor a través de l’observació guiada. 

Fechas y horas de realización:
Dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h.

Tel. 963 91 91 03



CASA MUSEU BENLLIURE
Una casa, una col·lecció, una història

Visita comentada orientada a tots els públics.

Duració: 1 hora.

Contingut: la Casa Museu Benlliure, inaugurada en 1957, con-
serva la memòria d’una de les sagues d’artistes més recone-
guts de la nostra ciutat: la família Benlliure. A través d’esta vi-
sita comentada, els participants poden conéixer en profunditat 
tant les estances recreades de la casa familiar com una part de 
la producció artística de Josep i Peppino Benlliure custodiada 
al Museu.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h 

Tel. 963 91 91 03



CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
El meu amic Don Vicent

Visita guiada orientada a estudiants d’Educació 
Primària.

Duració: 1 hora.

Contingut: la visita comença fent un recorregut per la Casa Mu-
seu en què es presenta la casa i el seu context. A continuació, 
la proposta educativa permet que els participants aprofundis-
quen en la faceta de Blasco com a escriptor. A través d’un joc 
de correspondències tractarem temes presents en l’obra de 
Blasco, personatges i espais.

Dies i hores de realització:
Dimecres i divendres a les 10.00 i a les 12.00 h.

Tel. 962 08 25 86



CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
Vicente Blasco Ibáñez, un home polièdric

Visita guiada orientada a estudiants d’Educació 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora. 

Contingut: la visita comença fent un recorregut per la Casa Mu-
seu en què es presenta la casa i el seu context. A continuació, a 
través d’una fitxa i dividits en subgrups, es treballen les diver-
ses facetes de Blasco Ibáñez. Per acabar, cada subgrup exposa 
la seua visió del personatge. D’esta forma es va component la 
figura polièdrica de Vicente Blasco Ibáñez. 

Dies i hores de realització:
Dimecres i divendres a les 10.00 i a les 12.00 h.

Tel. 962 08 25 86



CASA MUSEU CONCHA PIQUER
Una valenciana internacional  

Visita guiada orientada a col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: una passejada per la trajectòria vital i professional 
d’esta artista valenciana de fama universal.

Dies i hores de realització:
De dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 963 48 56 58



Forum Valentiae

Visita guiada orientada a Educació Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita guiada centrada a conéixer l’època romana de 
la ciutat de València des de la fundació fins al final de l’època 
imperial, a través de les restes més significatives. 

En esta activitat els i les participants poden copsar la impor-
tància de l’urbanisme, la religió, la política i la societat romana 
gràcies a les restes visibles i al material didàctic que els edu-
cadors empraran durant el recorregut per este meravellós jaci-
ment arqueològic.

Dies i hores de realització:
Dimecres a les 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 h.
Divendres a les 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 h.

Tel. 962 08 41 73

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA 



L’Almoina: testimoni del passat

Visita guiada orientada a Educació Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: en esta visita guiada coneixerem l’evolució urbana 
de la ciutat de València des dels orígens fins als nostres dies. 
Observarem estructures com les termes d’època republica-
na, la configuració urbana, restes de carrers i també el fòrum 
d’època imperial de la ciutat i els espais annexos.

Així mateix, coneixerem les restes de l’àrea episcopal i de l’an-
tic palau d’època islàmica. Ens endinsarem en els misteris 
que enclou la destrucció de la Valentia republicana observant 
restes arqueològiques in situ i, també, rèpliques de peces ar-
queològiques que ens transportaran als orígens de la ciutat de 
València.

Dies i hores de realització:
Dimecres a les 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 h.
Divendres a les 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 h.

Tel. 962 08 41 73

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA 



El conjunt episcopal de Valentia

Visita guiada orientada a Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: una visita guiada per a descobrir les restes del con-
junt episcopal paleocristià que oculta el subsòl de la ciutat 
de València. Ens acostarem a la importància del culte de Sant 
Vicent en la nova configuració de la ciutat en època visigoda 
i, també, descobrirem com s’integra en el conjunt arqueològic 
de l’Almoina i com les seues estructures se superposen a les 
d’època romana. A més, en el transcurs de la visita accedirem 
a la Cripta Arqueològica de la Presó de Sant Vicent, un conjunt 
espectacular al cor de la ciutat.

Dies i hores de realització:
Divendres a les 12.00 i a les 13.00 h.

Telf. 962 08 45 73

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA 
I CRIPTA ARQUEOLÒGICA DE LA PRESÓ 
DE SANT VICENT MÀRTIR



L’arròs a la cuina

Visita recomanada per a estudiants d’hostaleria i 
professionals de la cuina.

Duració: 1 hora.

Contingut: els visitants podran conéixer la història de l’arròs, 
l’entorn agrícola i el procés d’elaboració en el molí. A més, ens 
submergirem en les diverses varietats d’arròs valencià, les ca-
racterístiques organolèptiques de cada varietat i les tècniques 
de cocció.

Dies i hores de realització:
Les reserven s’atenen segons disponibilitat i sempre en horari 
d’obertura del Museu.
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Dilluns, tancat.

Tel. 962 08 40 75 i 685 286 800 (també per Whatsapp)

MUSEU DE L’ARRÒS 



Què és un molí d’arròs? Investiguem-ho!

Visita taller orientada a estudiants d’Educació 
Secundària.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: els escolars coneixeran diversos aspectes al voltant 
de l’arròs: l’Albufera com a entorn natural de cultiu, història de 
l’arròs, procés d’elaboració i usos en la gastronomia valenciana. 
Hauran d’investigar aspectes sobre el molí amb l’ajuda de di-
versos recursos tecnològics.

Dies i hores de realització:
Les reserves s’atenen segons la disponibilitat i sempre en hora-
ri d’obertura del museu.
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Dilluns, tancat.

Tel. 962 08 40 75 i 685 286 800 (també per Whatsapp)

MUSEU DE L’ARRÒS 



Arrossers per un dia: de la marjal al molí

Visita taller orientada a estudiants d’Educació 
Primària.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: els escolars coneixeran l’entorn arrosser, la història 
de l’arròs i el procés d’elaboració en el molí mitjançant recur-
sos didàctics en una visita dinàmica i participativa (una espècie 
de joc de l’oca, gimcana i puzle de l’Albufera). Al final hi ha una 
part pràctica en què es convertiran en llauradors i això els farà 
reviure el cicle del cultiu de l’arròs.

Dies i hores de realització:
Les reserves s’atenen segons la disponibilitat i sempre en hora-
ri d’obertura del museu.
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Dilluns, tancat.

Tel. 962 08 40 75 i 685 286 800 (també per Whatsapp)

MUSEU DE L’ARRÒS 



Arrossar i l’Albufera: en marxa a la marjal!

Visita recomanada per a estudiants de Primària i 
Secundària.

Duració: 4 hores.

Contingut: recorregut didàctic per un tancat (antiga superfície 
del llac transformada en arrossar a principi del segle XX) que 
mostra a l’alumnat els processos de cultiu i, també, la influèn-
cia sobre els diversos ecosistemes del parc i el gran valor am-
biental i paisatgístic que té.

Dies i hores de realització:
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h.
Dilluns, tancat.

Activitat disponible del 15 de maig al 15 de juny del 2022. A 
més, esta activitat es fa, de forma exclusiva, al parc natural i 
no inclou la visita al Museu de l’Arròs.

Les reserves s’atenen segons la disponibilitat i sempre en hora-
ri d’obertura del museu.

Tel. 962 08 40 75 i 685 286 800 (també per Whatsapp)

MUSEU DE L’ARRÒS 



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
El cas del fals lladre d’ous

Visita taller a les sales del Museu orientada a 
Educació Infantil.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: coneixem la història d’este dinosaure a través d’una 
activitat teatralitzada en què els alumnes interactuen amb R. 
Chapman, aventurer i naturalista inspirador d’Indiana Jones, 
qui narra la troballa del primer niu d’oviraptor i per què actual-
ment sabem que era “un fals lladre d’ous”.

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Un armadillo al Museu

Activitat taller orientada a primer i segon cicle 
d’Educació Primària.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: a través d’un recorregut pel museu coneixerem de-
talladament la col·lecció d’armadillos de Rodrigo Botet i les 
diferències que hi ha entre si i amb altres vertebrats. Després, 
els participants construiran diversos armadillos mòbils que po-
dran endur-se a casa.

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Natura de pedra: els minerals en la vida 
quotidiana

Activitat taller orientada a tercer cicle d’Educació 
Primària i primer cicle d’Educació Secundària.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: a través de l’observació i manipulació de diversos 
exemplars, farem una introducció al coneixement de la natu-
ralesa mineral i la importància que té per al desenvolupament 
de la vida. Els alumnes identificaran minerals del nostre entorn 
gràcies a l’estudi de les principals característiques. Finalment, 
hauran de descobrir quins minerals componen molts dels ele-
ments naturals i productes comercials que ens envolten.

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Ciència o ciència-ficció? Resol l’enigma

Activitat taller orientada a tercer cicle d’Educació 
Primària i ESO.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: a través de l’observació i l’anàlisi de diverses esce-
nes de curta duració i de temàtica variada, els alumnes han de 
discernir i raonar la versemblança o la ficció científica que so-
vint ens mostra la gran pantalla.   

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
A mossos

Activitat taller orientada a Educació Secundària i 
Batxillerat.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: observar, manipular, analitzar i comparar cranis de 
diversos animals amb la finalitat d’identificar els models de 
dentició i els mecanismes de masticació dels vertebrats. Un 
autèntic treball de recerca al laboratori.   

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
El museu a la teua mida

Visita guiada per a tot el públic escolar.

Duració: 1 hora.

Contingut: un recorregut guiat per les diverses àrees del Mu-
seu, adaptat als continguts curriculars, amb la participació ac-
tiva del grup i la possibilitat d’interaccionar directament amb 
els exemplars exposats. En esta activitat el docent tria els te-
mes que vol tractar i els educadors seleccionem el recorregut i 
els recursos per a convertir la visita al Museu en una experièn-
cia inoblidable.   

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Ciència per a tots i totes

Visita guiada per a tot el públic escolar.

Duració: 1 hora.

Contingut: un recorregut, adaptat curricularment, per les diver-
ses àrees del Museu: 

Ciència i tecnologia: mostra com la tecnologia és el motor 
d’avanç de la ciència.

Història de la vida i evolució: recorregut per més de 4.000 mi-
lions d’anys de canvi evolutiu del qual tenim proves gràcies als 
fòssils, amb representants de tot el món. 

Col·lecció conquiliològica “Eduardo Roselló”: amb una comple-
ta representació dels mol·luscos valencians i altres exemplars 
exòtics.

Ecosistemes del terme municipal de València: la Devesa, l’Albu-
fera i l’Horta. 

Dies i hores de realització:
Dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 h.

Tel. 685 530 840



El retaule de la meua vida

Visita guiada orientada a estudiants de segon ci-
cle d’Educació Secundària, Batxillerat i col·lectius 
d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: esta activitat se centra en una part de la col·lec-
ció pictòrica, concretament en diversos fragments de retaules 
dels segles XIV i XV i, també, en les pintures que Josep Vergara 
va fer en el segle XVIII per a la capella de Santa Rosa de Lima. 
En la visita guiada s’expliquen totes les fases de creació d’un 
retaule i es destaca el caràcter narratiu d’estes peces, les his-
tòries que mostren a través de les imatges i, també, la utilitat 
que això tenia en una societat en gran part analfabeta.

Dies i hores de realització:
Dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h.

Tel. 96 208 41 26

MUSEU DE LA CIUTAT



L’art parla

Visita taller orientada a estudiants i col·lectius 
d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: el taller s’adapta als cicles d’Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat. Consistix en un acostament a l’art 
abstracte i figuratiu que ens mostra les característiques i di-
ferències de cadascun, l’ús dels colors, la composició i la 
contextualització de l’obra i de l’autor. Tot això amb l’objectiu 
d’aprendre a observar i valorar l’art.

Dies i hores de realització:
Dimecres i divendres, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h.

Tel. 96 208 41 26

MUSEU DE LA CIUTAT



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA 
Petjades del passat

Visita guiada orientada a Educació Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita guiada en què s’explica la història de l’edifici i 
de les diverses parts del Museu, es comenta cadascuna de les 
vitrines i es fa èmfasi en les peces i en la connexió que tenen 
amb la història de València.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Valentia

Visita guiada orientada a Educació Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: a través dels audiovisuals i objectes exhibits ens 
acostarem a la València romana. Posteriorment farem una acti-
vitat sensorial pensada per a treballar la religió, la cultura ma-
terial i l’alimentació en l’antiga Roma. Veurem algunes receptes 
d’aquella època incloses en fonts clàssiques.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00, 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Madina Balansiya

Visita guiada orientada a Educació Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: ens endinsarem en l’horta de València, creada en 
època islàmica. A través de les tècniques, eines i institucions 
aplicades en la gestió de l’aigua, descobrirem la importància 
d’este llegat i la necessitat de gestionar-lo de manera eficient.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
València en l’Edat Mitjana

Visita guiada orientada a Educació Primària (tercer 
cicle), Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: ens situarem en les dècades posteriors a la con-
questa de Jaume I a fi d’entendre la transformació social i 
econòmica que viu la ciutat quan s’incorpora a l’òrbita feudal. 
Posteriorment, coneixerem la societat medieval a través del 
paladar i la cultura material.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Gremis i oficis a la València medieval

Visita guiada orientada a Educació Secundària, 
Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: ens acostarem als gremis i oficis medievals. Els/
les participants desplegaran les seues competències de cerca 
i gestió d’informació usant mapes i objectes propis de diver-
sos oficis. Localitzarem la part oculta de la vida econòmica de 
la ciutat que resta fossilitzada en el nom d’alguns dels nostres 
carrers.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
La ciutat de la seda

Visita guiada orientada a Educación Secundaria y 
Bachiller, así como a colectivos de adultos.

Duració: 1 hora.

Contingut: guiats per un intrèpid viatger, coneixerem l’art de 
l’elaboració de teixits de seda i, també, la importància que els 
intercanvis comercials amb Europa i l’Àfrica del nord tingueren 
per a la indústria sedera durant els segles XVIII i XIX. 

Finalment, amb l’ajuda d’una sèrie de pistes i en grups menuts, 
eixirem en cerca d’una peça molt especial, teixida en vellut de 
seda roig i amb brodats de fil d’or.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Temps moderns

Visita guiada orientada a Educació Secundària, 
Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: durant les primeres dècades del segle XX, València 
va experimentar importants canvis econòmics, socials i urba-
nístics. Es va transformar en una ciutat més oberta i moderna. 
L’activitat se centra en els mitjans de comunicació del moment 
i les noves formes d’oci.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 10.00, 11.00 i 16.00 h.
Dijous a les 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLabs

Tallers orientats a tercer cicle d’Educació Primària, 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Els HistoLabs o laboratoris d’història ens introduïxen en l’apas-
sionant món de construir la història a partir de les fonts, ens 
ensenyen a recopilar dades, formular hipòtesis i argumen-
tar-les; un programa orientat a treballar el mètode històric i les 
disciplines auxiliars de la història. 

Es tracta d’un laboratori pensat per a la reunió, la cooperació 
i l’intercanvi d’informació i experiències entre els i les partici-
pants, els quals s’endinsaran en els principis de l’arqueologia, 
tècniques d’excavació, classificació de materials, lectura d’ins-
cripcions i documents antics, interpretació d’imatges...

L’activitat es presenta en quatre formats (a l’hora de reservar 
l’activitat s’ha d’indicar quin es tria):

- El valor de les monedes.
- Marca-ho amb un exlibris.
- Una imatge val més que mil paraules.
- Les lletres dels pergamins.



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLab: El valor de les monedes

Taller orientat a tercer cicle d’Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: començarem l’activitat davant del tresor d’època 
taifa de l’avinguda de la Constitució. Descobrirem que el verta-
der valor de les monedes no és el metall que contenen, sin la 
informació històrica que ens proporcionen. 

Per a fer-ho, ens dirigirem a l’aula multiús, on aprofundirem en 
les coses que podem saber a través de les monedes: lloc de 
producció, autoritat que la va emetre, missatges propagandís-
tics, etc.

Dies i hores de realització:
Dijous a les 12.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLab: Marca-ho amb un exlibris

Taller orientat a tercer cicle d’Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: taller dedicat als llibres i la impremta. A partir d’al-
guns manuscrits exhibits al museu estudiarem l’impacte cultu-
ral de la impremta de tipus mòbils a partir de final del segle XV. 

Aprendrem què és un exlibris i ens en farem un nosaltres ma-
teixos a partir de les principals característiques formals.

Dies i hores de realització:
Dijous a les 12:00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLab: Una imatge val més que mil 
paraules

Taller orientat a tercer cicle d’Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat.

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: ens endinsarem en el món de la fotografia. En pri-
mer lloc, la Màquina del Temps ens mostrarà com era la socie-
tat abans i després d’este invent i com s’ho feien per a captu-
rar l’instant. 

Després, a l’aula multiús, ens organitzarem en grups per a ex-
plorar el valor de la fotografia com a font històrica. 

Per què es van fer eixes fotos? Quina composició tenen? Què 
buscaven documentar? Quina indumentària duen?, etc. Iden-
tificarem aspectes socials, arquitectònics, etnogràfics... Final-
ment, es farà una posada en comú dels descobriments de cada 
grup de treball.

Dies i hores de realització:
Dijous a les 12:00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLab: Les lletres en els pergamins

Taller orientat a tercer cicle d’Educació Primària, 
Secundària i Batxillerat.

Duració: 1 hora.

Contingut: activitat per a descobrir la faena que es feia als mo-
nestirs en l’Edat Mitjana per a conservar els textos clàssics, i 
també la complexitat en la creació d’estos escrits seguint els 
diversos corrents estètics de l’època. 

Esta activitat ens mostrarà també la importància dels copistes, 
dels il·luminadors i les funcions dels diversos elements que 
componen un scriptorium. A més els i les participants es con-
vertiran en copistes i prepararan un text en què practicaran la 
cal·ligrafia uncial a partir de diverses rèpliques històriques. Fi-
nalment, crearan un alfabet i escriuran el seu nom en un docu-
ment que s’enduran a casa com a record de l’experiència.

Dies i hores de realització:
Dijous a les 12:00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL 
Símbols ocults

Visita guiada orientada a Educació Secundària, 
Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: un recorregut didàctic en un museu diferent, situat 
a l’interior de l’Ajuntament de València, en el qual ens aproxi-
marem a la gestió del poder local a través del temps, als seus 
símbols i a la capacitat d’evocació que posseïxen.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous a les 12.00 i a les 13.00 h.

 Tel. 96 208 11 81



MUSEU PALAU DE CERVELLÓ 
El palau de Cervelló, casa de reis

Visita guiada orientada a tercer cicle d’Educació 
Primària, primer cicle d’Educació Secundària i 
col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: la visita comença amb l’exposició de personatges 
il·lustres que van habitar el palau i continua a les sales de la 
planta noble, a les parets de les quals penja la Galeria Borbòni-
ca i personatges destacats del segle XIX. Coneixerem la impor-
tància d’este espai tant per a la història de València com per al 
país en general.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous a les 10.15 i a les 12.00 h.

Tel. 963 52 54 78



MUSEU PALAU DE CERVELLÓ 
Què és un arxiu?

Visita guiada orientada a segon cicle d’Educació 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita monogràfica dedicada a mostrar què és un 
arxiu històric, la importància i el valor documental que té com 
a font per a la construcció del discurs històric. S’incidirà prin-
cipalment en el Llibre dels Furs, els manuals de consells, les 
cartes reials i el Llibre del Consolat de Mar, entre d’altres. Així 
mateix, aprendrem què és una biblioteca històrica i visitarem la 
Biblioteca Serrano Morales, també situada al palau de Cervelló.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous a les 10.15 i a les 12.00 h.

Tel. 963 52 54 78



MUSEU PALAU DE CERVELLÓ
Museu palau de Cervelló

Visita guiada orientada a segon cicle d’Educació 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: recorregut pel palau que inclou la visita a les dos 
exposicions del pati, El tresor de la memòria, que exhibix els 
fons més representatius de l’Arxiu Històric Municipal, i Perso-
natges il·lustres, un recorregut per la història del palau en el 
segle XIX, quan es va convertir en palau reial. A continuació, 
pujada a les sales de la planta noble, a les parets de les quals 
penja la Galeria Borbònica i personatges destacats del segle 
XIX, per a acabar a la biblioteca Serrano Morales, també situada 
al palau.

Dies i hores de realització:
Dimarts i dijous a les 10.15 i a les 12.00 h.

Tel. 963 52 54 78



REFUGI ANTIAERI DE L’AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA
Espais de memòria

Visita orientada a escolars d’Educació Secundària, 
Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: visitarem l’interior d’un refugi antiaeri escolar cons-
truït a la casa consistorial durant la Guerra Civil. 

Al llarg del recorregut parlarem de les zones de la ciutat més 
afectades pels bombardejos, les classes de refugis que hi ha-
via, els sistemes d’alerta i els recursos de defensa passiva i de 
la població que es van desplegar durant la contesa.

Dies i hores de realització:
Dimart i dijous a les 10.00 i a les 11.00 h.

Tel. 96 208 13 90



REFUGI ANTIAERI DE SERRANS 
Grafitis 1937

Visita guiada orientada a estudiants d’Educació 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: durant esta visita guiada, els i les participants des-
cobriran la València del 36 al 39, al mateix temps que coneixe-
ran el paper que van tindre els refugis antiaeris en la protecció 
dels habitants, com també la història i els trets més caracte-
rístics d’estos espais. Ens centrarem, a més, en els grafitis que 
es conserven a les parets d’este refugi, molt il·lustratius del 
context bèl·lic.

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 16.30 h.
Dimecres a les 10.00, 11.00, 12.00, 16.30 i 17.30 h.
Dijous a les 16.30 h.
Divendres a les 9.30 i 10.30 h.

Tel. 96 208 13 90



REFUGI ANTIAERI DE SERRANS
La caixa de la memòria

Visita taller orientada a estudiants d’Educació 
Secundària, Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: una activitat per a conéixer els refugis antiaeris 
construïts per a defensar la població durant la Guerra Civil es-
panyola. Durant el recorregut s’evocaran les sensacions que ex-
perimentaven les persones que acudien a protegir-se als refu-
gis: la por de les bombes, la preocupació per la sort dels éssers 
estimats o per les propietats personals, la calor, l’aglomeració, 
els sons...

Dies i hores de realització:
Dimarts a les 16.30 h.
Dimecres a les 10.00, 11.00, 12.00, 16.30 i 17.30 h.
Dijous a les 16.30 h.
Divendres a les 9.30 i 10.30 h.

Tel. 96 208 13 90



La Guerra Civil a l’Horta

Visita orientada a estudiants d’Educació Secundària, 
de Batxillerat i col·lectius d’adults.

Duració: 1 hora.

Contingut: els bombardejos aeris durant la Guerra Civil no sols 
van assolar València. Els atacs també van devastar algunes 
poblacions de l’Horta. Per a protegir els seus habitants calgué 
habilitar refugis, com este de Massarrojos, que té la singularitat 
d’estar excavat en la roca del terreny, a 10 metres de profundi-
tat. El van construir en 1938, és de planta allargada i té capaci-
tat per a 230 persones.

Dies i hores de realització:
Informació (data/hora) i reserves:

vlcmuseuseducatius2@valencia.es

REFUGI ANTIAERI DE MASSARROJOS  


