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Benvinguts i benvingudes al
 Museu Històric Municipal de València.

 
 
 

Potser tens bona memòria fotogràfica,
anem a provar-ho.

Bona sort i tingueu amb els ulls ben oberts!
 

*El Museu Històric Municipal es troba en el mateix edifici de l’Ajuntament,
que es va traslladar en 1854 a l’antiga Casa de la Enseñanza, fundada per
l'arquebisbe Majoral en el segle XVIII. Ocupant l’antiga església de Santa
Rosa de Lima i altres depèndències annexes.

Per poder saber més busca este símbol.

El coneixes?*



Què mapa es troba
al museu?

la resposta
correcta

T R O B A

Recorde que...
______________
______________
______________



Què sales es troben
al museu?

la resposta
correcta

T R O B A

Recorde que...
______________
______________
______________



Quines d'estes
obres es troben al

museu?

la resposta
correcta

T R O B A

Recorde que...
______________
______________
______________



Hola amics i amigues. 
Sóc Francesc de Vinatea. 
He perdut uns fulls dels
Furs...
M'ajudeu a buscar-los?

Francesc de Vinatea era jurat
en cap de València en 1333,
la màxima autoritat de la
ciutat. Es va oposar a l’intent
d’Alfons el Benigne de
transpassar part de les viles
del regne al fill de la seua
muller Elionor de Castella.
 
 
Pots llegir més en: .
http://harcajmv.blogspot.com/2
012/11/francesc-de-vinatea-de-
fugitiu-lider.html
 



Troba els 4 trossos de pergamí que ha perdut
Francesc de Vinatea.



 
El Còdex dels Furs de 1329
és un document de gran
valor històric i es troba
custodiat l'Arxiu Municipal, Al
museu s'exposa un
facsímil del manuscrit.
El còdex es troba
enquadernat amb tapes de
fusta forrades amb pell i
amb adorns metàl·lics. 
Té 124 folis de vitel·la (pell de
vaca) manuscrits en valencià
amb lletra gòtica
característica dels escrits
medievals.
 
Pots llegir més en: .

https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registr
o.do?id=406085



Tinc un altre problema! Uns
xiquets entremaliats han
pintat damunt d'un mural
que es troba la museu. No sé
quines són les diferències
amb l'original.
Podeu ajudar-me?

La pintura representa el jurat Francesc de Vinatea davant el rei
Alfons IV.
El rei, instigat per la seua muller, va voler separar de la jurisdicció
reial algunes ciutats i viles del Regne de València per a entregar-li-
les en propietat al seu fill Ferran. Este fet era contrari als Furs, les
lleis del regne instituïdes pel Jaume I. Vinatea va defensar amb
eloqüència els furs davant els monarques, aconseguint que el rei
es desdira de la seua pretensió inicial



ORIGINAL

les 5 diferències
T R O B E U  



ALTERAT

les 5 diferències
T R O B E U  



L'ùltim repte!
Dos jocs per vore el que
heu aprés.

Este bust és molt
paregut a altra

escultura que es
troba...

______________
______________

soc jo?
Q U I



VERTICALS

HORITZONTALS

encreuats
M O T S



de lletres
S O P A


