
Actua lment  l ' ICOM ( In ternat iona l  Counc i l  Of  Museums)
def in ix e l  museu de la  següent  manera :  
 

“Un museu és una ins t i tuc ió sense f ins lucra t ius ,
permanent ,  a l  serv ic i  de la  soc ie ta t  i  de l  seu

desenvolupament ,  ober ta  a l  públ i c ,  que adquir ix ,
conserva ,  invest iga ,  comunica i  exposa e l  patr imoni
mater ia l  i  immater ia l  de la  humani ta t  i  e l  seu medi
ambient  amb f ina l i ta ts  educat ives ,  d ’es tud i  i  oc i . ”

 
Per a arr ibar  a es ta def in ic ió  ha ca lgu t  superar  una
l larga e tapa de co l · l ecc ionisme pr iva t  i  una e tapa de
creac ió de museus públ i cs .
En e l  cas de la  c iu ta t  de Valènc ia gaudim d ’un gran
nombre de museus amb d i ferents  temàt iques .  Volem que
conegueu un poc més e l ls  jugant  amb d i ferents  conceptes
i  def in ic ions .

Pillat!3

QUÈ?
Es t rac ta d ’un joc  per  a
jugar  en famí l ia :  in tenta
expl icar  d iversos
concepts sense
mencionar n inguna de
les parau les p i l lades .
L ’a l t ra  persona ha de ser
capaç d ’endev inar
parau les referents a l
món de ls  museus .

UN POC D'HISTÒRIA

CONSELLS
Est ipu leu unes normes
sobre gest i cu lac ió ,
t raducc ions i  a l t res
aspec tes semblants .

T r ieu un temps l ími t
per  f i txa ,  per  exemple
5 minuts .

Podeu jugar  per  equ ips
o ind iv idua lment .

 

 

Compet iu  per  endev inar 

 d iversos conceptes

re lac ionats amb e ls

museus .

EL MÓN DELS
MUSEUS



 
[DNV, Caixa o armari amb tapes o

parets de vidre, per a tindre
exposats i protegits objectes

diversos].
 

La vitrina als museus preserva els
articles de la pols i els protegix del
contacte directe. També facilita visió

segura, sobretot dels de tamany
reduït.

#1. Vitrina

 
[DNV, Esbós en dimensions

reduïdes d'una escultura, un edifici o
una decoració].

 
Les maquetes físiques continuen
sent un element comú per a la

presentació de recreacions
històriques.

 

#4. Maqueta
 

[DNV, Mostra pública organitzada
de productes agrícoles, industrials,

tècnics o artístics diversos].
 

Una exposició és una convocatòria,
generalment pública, en la qual

s’exhibixen col·leccions d’objectes
de diversa temàtica, que gaudixen
d’interés per a una gran part de la

població.

#3. Exposició

 
[DNV, Tros de cartó de fusta o d'un
altre material que s'utilitza com a

targeta per a escriure alguna cosa].
 

Es tracta d’un cartell explicatiu que
normalment acompanya les obres

d’art en una exposició. Habitualment
conté informació sobre l’obra, com
ara el títol, el nom de l’autor, l’any
de producció o el material utilitzat.

#2. Cartel·la

El món dels museus.
retalla les fitxes

Paraules pillades: Paraules pillades:
Targeta, cartell, obra, paper i cartó.

Paraules "pillades": Paraules "pillades":
Dia, mostra, exhibir, col·lecció i objecte. Reproducció, objecte, escala, modelisme i menut.

Caixa, armari, exposar, exhibir i contenir



 
[DNV, Full doblegat en tres parts,
generalment utilitzat en publicitat,

que sol donar información resumida
d'un organisme, d'una activitat, d'un

programa].
 

Imprés constituït per un full doblegat
formant tres pàgines.  Quan visitem

un museu és habitual trobar-ne
algun a la nostra disposició amb

informació diversa.

#5. Tríptic

 
[DNV, Persona que es dedica a la
restauració de béns culturals, en
especial obres d'art o productes

d'artesania de qualitat].
 

És un/a professional que realitza
diverses tasques en el museu:

restaurar les obres, fer informes de
conservació, col·laborar en estudis

al voltant del tractament de les
obres...

#3. Restaurador/a
 

[DNV, Local destinat a guardar
matèries primeres, productes
semielaborats o mercaderies

acabades...].
 

Els magatzems, o sales de reserva,
son espais de depòsit adequats al

servici de la conservació preventiva
de les peçes. A més de ser un lloc

apte per la seua documentació,
investigació i tractament.

 
 

#4.Magatzem

El món dels museus.
retalla les fitxes

 

[DNV, Conjunt de decorats que
s'afigen a un espai teatral o

cinematogràfic per a reproduir un
ambient o crear un clima

determinat].
 

En alguns museus trobem
escenografies històriques que ens

ajuden a comprendre millor diversos
conceptes mitjançant narratives 

didàctiques.

#2. Escenografia

Paraules pillades: Paraules pillades:
Història, teatre, conte, escena i ficció.

Paraules "pillades": Paraules "pillades":
Informació, història, lloc, explicar i acompanyar. Pilar, base, columna, suportar i objecte.

Full, imprés, informació, doblegat i museu.


