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CASA-MUSEU BENLLIURE
Un diumenge amb Benlliure

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: la Casa Museu Benlliure conserva la memòria d’una 
de les sagues d’artistes més reconeguts de la nostra ciutat. 
Descobrix-la a través d’esta visita guiada que et mostrarà amb 
detall l’habitatge d’una família benestant de final del segle XIX i 
una selecció de la creació artística de Josep Benlliure i de Pep-
pino Benlliure.

Dies i hores de realització:
Diumenges a les 11.00 i a les 12.15 h.

Tel. 963 91 91 03



CASA-MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
Blasco, una infinitat d’històries

Visita guiada orientada a públic adult.

Duració: 1 hora.

Contingut: l’activitat consistix en una visita general a la Casa 
Museu per a tindre una perspectiva de la vida i l’obra de Vicen-
te Blasco Ibáñez. Es parlarà de l’època en què va desplegar ac-
tivitat com a cronista de la Primera Guerra Mundial, escriptor, 
polític i periodista. 

A través de les diverses postals de viatge que s’hi exposen, co-
neixerem també el Blasco viatger.

Dies i hores de realització:
Dissabtes i diumenges, a les 11.00 i a les 12.00 h.

Tel. 962 08 25 86



CASA-MUSEU CONCHA PIQUER
Una valenciana internacional 

Visita guiada orientada a públic adult.

Duració: 1 hora.

Contingut: un passeig per la trajectòria vital i professional d’es-
ta artista valenciana de fama universal.

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 11.00 h.

Tel. 963 48 56 58



Des de l’origen

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: en esta visita guiada coneixerem l’evolució urba-
na de València des dels orígens fins als nostres dies. La visita 
ens endinsa en el passat de la ciutat a través de l’observació 
de restes arqueològiques i peces que ens transportaran des de 
l’època romana fins al segle XIX.

Dies i hores de realització:
Fins a un nou avís, les activitats es faran:
Divendres a les 17.30 h.
Dissabtes a les 11.00, 12.00, 13.00 i 16.30 h.
Diumenges a les 11.00 i a les 12.00 h.

Tel. 962 08 41 73

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA



La muralla musulmana

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita a un dels elements més ben conservats de 
la muralla musulmana de Madinat Balansiya, un sòlid bastió 
defensiu que segurament correspon a la Bab al Hanas o por-
ta de la Colobra. Des d’este punt es donen les indicacions per 
a visitar les altres restes visibles de la muralla, disperses pel 
centre històric. A més, en esta interessant cripta arqueològica 
es conserven restes de l’antic vall que rodejava la muralla de la 
medina

Dies i hores de realització:
Fins a un nou avís, les activitats es faran:
Diumenges a les 13.15 h.

Tel. 962 08 41 73

GALERIA DEL TOSSAL



El molí de Serra: història de l’arròs, 
paisatge, molins i gastronomia

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: a través de recursos visuals i el mateix Museu, el vi-
sitant coneix la història i el procés de l’arròs en el molí. A més, 
hi ha un laboratori per a veure quins són els passos fonamen-
tals de la transformació de l’arròs corfa a arròs blanc, llest per 
a ser consumit.

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 10.30 i a les 12.30 h.

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

MUSEU DE L’ARRÒS



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS  
Ciència per a tots i totes

Visita guiada per a tots els públics.

Duració: 1 hora.

Contingut: un recorregut per les diverses 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.

Col·lecció conquiliològica “Eduardo Roselló”: amb una completa 
representació de mol·luscos valencians i altres exemplars 
exòtics.

Ecosistemes del terme municipal de València: la Devesa, 
l’Albufera i l’Horta.

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 17.00 h.
Diumenges a les 11.00 i a les 12.00 h

Tel. 685 530 840



MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
Al museu en família

Visita dinamitzada per a públic familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: a partir de les col·leccions exposades es desplega 
un programa d’activitats familiars que treballa de forma mono-
gràfica els fòssils excepcionals que es conserven al Museu. En 
la visita s’apliquen dinàmiques atractives que fomenten la inte-
racció entre persones adultes i menors..

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 18.00 h.

Tel. 685 530 840



Descobrir l’art i la cultura valenciana a 
través de les col·leccions

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: el Museu de la Ciutat conté interessants col·leccions 
de caràcter artístic, arqueològic i etnogràfic, totes vinculades 
de forma directa o indirecta a la trajectòria sociocultural de la 
ciutat. A través d’estes visites temàtiques comentades s’oferix 
una oportunitat al visitant per a dialogar amb el passat i el pre-
sent més immediat. 

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 17.00 i a les 18.00 h.
Diumenges a les 11.00, 12.00 i 13.00 h.

Tel. 96 208 41 26

MUSEU DE LA CIUTAT  



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA 
Explora el museu

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita guiada de l’exposició permanent o de l’exposi-
ció temporal que s’exhibisca en eixe moment, acompanyada de 
l’educador/a, per a conéixer el Museu i diversos aspectes sobre 
la història, la societat i la cultura valencianes.

Dies i hores de realització:
Dissabtes i diumenges a les 11.00 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Vine a jugar en família: SEGUIX LA PISTA!!!

Taller orientat a públic familiar.

Duració: 1 hora i 15 minuts.

Contingut: una breu visita a l’exposició permanent, seguida d’un 
recorregut pels principals espais del Museu amb diverses acti-
vitats que inclouen reptes que cal superar treballant en equip. 
Activitat dirigida a públic familiar amb la intenció de fomentar 
l’aprenentatge mutu mitjançant dinàmiques d’interacció.

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 12.30 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Vine a jugar en família: UNA MALETA 
AL MUSEU

Taller orientat a públic familiar.

Duració: 1 hora i 15 minuts.

Contingut: visita breu a l’exposició permanent a través de relats 
dramatitzats la història dels quals es vincula a diversos objec-
tes o peces que s’exposen al MHV. Després es fa una gimcana 
(joc de pistes) en què les famílies, treballant en equip, co-
neixen les principals etapes de la història de València i poden 
valorar el patrimoni que ens envolta.

Dies i hores de realització:
Diumenges a les 12.30 h.

Tel. 963 70 11 05



MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
HistoLab: experimenta al Museu

Taller orientat a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora i 15 minuts.

Contingut: activitat taller que ens introduïx en el món apassio-
nant de construir la història partint de les fonts. Aprendrem a 
recopilar dades, formular hipòtesis i argumentar-les. Un labo-
ratori per a la difusió i investigació de la història, pensat espe-
cialment per a la reunió, la cooperació i l’intercanvi d’informa-
ció i d’experiències entre els i les participants.

Dies i hores de realització:
Un dissabte al mes, a les 17.30 h, una temàtica diferent. 
Consulteu l’activitat telefonant al Museu o entrant a la pàgina 
web següent: mhv.valencia.es

Tel. 963 70 11 05

http://mhv.valencia.es


MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL
Els símbols de la ciutat

Visita guiada orientada a públic adult.

Duració: 1 hora.

Contingut: un recorregut didàctic en un museu diferent, situat 
a l’interior de l’Ajuntament de València, per a conéixer les claus 
i el cerimonial del govern local, l’imaginari sobre els reis de la 
casa d’Aragó, els símbols de la ciutat i algunes de les joies de la 
desapareguda Casa de la Ciutat i de l’església de Santa Rosa de 
Lima. Cal destacar els plànols d’Antonio Mancelli i Tomàs Tos-
ca, les representacions de València més antigues, la Reial Sen-
yera i el Penó de la Conquesta.

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

 Tel. 96 208 11 81



MUSEU PALAU DE CERVELLÓ 
Memòria d’un palau reial

Visita guiada orientada a públic adult. 

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.

Dies i hores de realització:
Diumenges a les 11.00 i a les 12.00 h.

Tel. 963 52 54 78



MUSEU PALAU DE CERVELLÓ
Una trobada amb deesses, déus, prínceps 
i nimfes. Coneguem els habitants del 
palau

Visita taller orientada a públic familiar. 

Duració: 1 hora i 30 minuts.

Contingut: taller d’art. En la planta noble hi ha representacions 
de multitud de personatges, els uns van habitar el palau en el 
segle XIX, d’altres són personatges de l’Olimp pintats fa dues 
centúries a la torre sud. Les al·legories embellixen els sostres 
de les sales principals, algunes amb una atzarosa trajectòria vi-
tal. Artistes com Vicent López, Josep Vergara i Josep Benlliure 
signen algunes de les obres més representatives.

Dies i hores de realització:
Dissabtes a les 17.00 h.

Tel. 963 52 54 78



REFUGI ANTIAERI DE L’AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA 
Davall dels peus

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: visita guiada didàctica a l’interior d’un refugi antiaeri 
escolar que durant la Guerra Civil espanyola es va construir a 
l’actual edifici consistorial. Al llarg d’este recorregut es tracta-
ran temes clau com ara zones amb més impactes a la ciutat, 
els tipus de refugi i els sistemes d’alerta.

Dies i hores de realització:
Fins a un nou avís, les activitats es faran:
Divendres a les 16.00 h.
Dissabtes i diumenges a les 13.00 h.

Tel. 96 208 13 90



REFUGI ANTIAERI DE SERRANS
La caixa de la memòria

Visita taller orientada a públic adult / familiar 
(recomanada per a majors de 12 anys).

Duració: 1 hora.

Contingut: activitat per a conéixer els refugis antiaeris cons-
truïts per a la defensa de la població durant la Guerra Civil 
espanyola. Durant el recorregut s’evocaran les sensacions que 
experimentaven les persones que acudien a protegir-se als re-
fugis: la por de les bombes, la preocupació per la sort dels és-
sers estimats o per les propietats personals, la calor, l’aglome-
ració, els sons...

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

Tel. 96 208 13 90



REFUGI ANTIAERI DE SERRANS
Recuperar la memòria

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

Duració: 1 hora.

Contingut: durant esta visita guiada els i les participants des-
cobrixen la València dels anys 36-39 i, al mateix temps que co-
neixen el paper que van tindre els refugis antiaeris de la ciutat, 
la història i els trets més característics d’este espai.

Dies i hores de realització:
Fins a un nou avís, les activitats es faran:
Dissabtes a les 11.00, 12.00, 17.30 i 18.30 h.
Diumenges a les 11.00 h.

Tel. 96 208 13 90



La Guerra Civil a l’Horta

Visita guiada orientada a públic adult / familiar.

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 i hora) i reserves:

vlcmuseuseducatius2@valencia.es

REFUGI ANTIAERI DE MASSARROJOS


