


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

Visita guiada orientada a primer i segon Cicle d'Educació Primària

Duració: 1 hora

Contingut: Visita participativa en la qual es coneixerà la residència de la 
família Benlliure. Es recorreran les diferents estades i es posarà l'accent 
principalment en els elements distintius d'una família burgesa.
Finalment, a través d'un joc, es farà una comparativa entre elements 
distintius de famílies burgeses i famílies obreres.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


CASA MUSEU BENLLIURE
José Benlliure, pintor de gènere i costums

Visita guiada orientada a segon Cicle d'Educació Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora

Contingut: Visita dinamitzada en la qual coneixerem la producció artística 
de José i Peppino Benlliure.
Treballarem els diferents gèneres que van cultivar i aprofundirem en les 
seues particularitats a través de l'observació guiada.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


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

Visita guiada orientada a col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: La Casa-Museu Benlliure, inaugurada en 1957, guarda la 
memòria d'una de les nissagues d'artistes més reconegudes de la nostra 
ciutat: la família Benlliure.
A través d'esta visita comentada, els participants podran conéixer en 
profunditat tant les estades recreades de la casa familiar com la producció 
artística de José i Peppino Benlliure custodiada en el Museu.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
El meu amic Don Vicent

Visita guiada orientada a Educació Primària

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: A l'iniciar la visita es farà un recorregut per la Casa Museu, 
presentant la casa i el seu context.
Continuant amb la proposta educativa els participants aprofundiran 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. Com a 
tancament es farà un breu exercici d'escriptura creativa.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
Vicente Blasco Ibáñez, un home polièdric

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: A l'iniciar la visita es farà un recorregut per la Casa Museu, 
presentant la casa i el seu context. A continuació, a través d'una fitxa i 
dividits per subgrups, es treballaran les distintes facetes de Blasco Ibáñez. 
Per a finalitzar, cada subgrup exposarà la seua visió del personatge, d'esta 
manera es compondrà la figura polièdrica de Vicente Blasco Ibáñez.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


CASA MUSEU CONCHA PIQUER
Una valenciana internacional

Visita guiada orientada a col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Un passeig per la trajectòria vital i professional d'esta artista 

valenciana de fama universal.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 

sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.

- Dilluns, diumenges i festius: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L'ALMOINA
Forum Valentiae

Visita guiada orientada a Educació Primària, Secundària, Batxiller i 
Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Visita guiada centrada en conéixer l'època romana de la ciutat de 
València des de la seua fundació fins al final de l'època Imperial, coneixent 
les seues restes més significatives.
En aquesta activitat l'alumnat podrà entendre la importància de l'urbanisme, 
la religió, la política i la societat romana gràcies a les restes visibles i als 
materials didàctics que els educadors utilitzaren durant el recorregut per 
aquest meravellós jaciment arqueològic.

Dates i hores de realització: 
- Dimecres 10 h. , 11 h. i 12 h.
- Divendres 10 h. , 11 h. , 12 h. i 13 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L'ALMOINA
L`Almoina: testimoni del passat

Visita guiada orientada a Educació Primària, Secundària, Batxiller i 
Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: En aquesta visita guiada coneixerem l'evolució urbana de la 
ciutat de València des dels seus orígens fins als nostres dies.
Observarem estructures com les termes d'època republicana, la configuració 
urbanística, restes dels seus carrers així com el Fòrum d'època imperial de la 
ciutat i els seus espais annex.
Coneixerem també les restes de l'àrea episcopal i de l'antic palau d'època 
islàmica. Ens endinsarem en els misteris que tanca la destrucció de la 
Valentia Republicana observant restes arqueològiques in situ així com 
rèpliques de peces arqueològiques que ens transportaran als orígens de la 
ciutat de València.

Dates i hores de realització: 
- Dimecres 10 h. , 11 h. i 12 h.
- Divendres 10 h. , 11 h. , 12 h. i 13 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L'ALMOINA I PRESÓ DE SANT 
VICENT
El Conjunt Episcopal de Valentia i la Cripta de Sant Vicent

Visita guiada orientada a Educació Primària, Secundària, Batxiller i 
Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Una  visita  guiada en la qual  l'alumnat  podrà descobrir les  restes  
del conjunt 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, descobrint com s'integra en el 
conjunt arqueològic de la Almoina i com les seues estructures se superposen 
a les d'època romana. A més, durant la visita accedirem a la Cripta 
Arqueològica de la Presó de Sant Vicent, un conjunt espectacular en el cor 
de la ciutat.

Dates i hores de realització: 
- Divendres 13 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Petjades del passat

Visita guiada orientada a Educació Infantil, Primària, Secundària i, 
batxiller i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Visita guiada amb explicació de la història de l'edifici i de les 
diferents parts del museu, comentant cadascuna de les vitrines, fent èmfasis 
en les diferents peces i en la seua connexió amb la història de València.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Madina Balansiya

Visita guiada orientada a Educació Infantil i Primària i Col·lectius 
d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Ens endinsarem en l'horta de València, creada en època islàmica, 
veient les tècniques, ferramentes i institucions emprades per a la gestió de 
l'aigua. L'alumnat descobrirà la importància d'este llegat i la necessitat de la 
seua gestió eficient.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Valentia

Visita-taller orientada a Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Batxiller i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Mitjançant una visita guiada a través dels audiovisuals i objectes 
exhibits, ens acostarem a la València romana. Posteriorment realitzarem una 
activitat sensorial pensada per a treballar la religió, la cultura material i 
l'alimentació en l'antiga Roma. A través de les fonts clàssiques, veurem 
algunes de les receptes de l'època.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab: Del jaciment al museu

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Saps quin ha sigut el recorregut de cada peça ceràmica abans de
ser exposada en el museu? Analitzarem algunes de les peces ceràmiques de
l'exposició del MHV. Després, realitzarem una posada en comú de l'observat
explicant breument el paper de la restauració i la conservació per a la
comprensió de la cultura material.
Una vegada finalitzat el recorregut, ens dirigirem a l'Aula multiusos que es
convertirà en un Laboratori de Restauració, on l'alumnat treballarà en equips
per a dur a terme les següents tasques:
• Reconstruir la peça ceràmica sencera de manera col·laborativa.
• Realitzar un dibuix arqueològic usant per a això eines com la pinta i el
escalímetre.
• Contextualitzar històricament la peça ceràmica

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab: El valor de les monedes

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Iniciarem l'activitat davant del Tresor d'època taifa de l'Avinguda 
de la Constitució. Allí descobrirem que el verdader valor de les monedes no 
es troba en el metall que contenen, sinó en la informació històrica que ens 
proporcionen.
Per a això, ens dirigirem a l'Aula Didàctica on aprofundirem en el que podem 
conéixer a través d'elles: lloc de producció, autoritat que la va emetre, 
missatges propagandístics, etc.

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab: Marca'l amb un exlibris

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Taller dedicat als llibres i la impremta. A partir d'alguns dels 
manuscrits exhibits en el museu estudiarem l'impacte cultural de la 
impremta de tipus mòbils a partir de finals del segle XV.
Aprendrem què és i crearem el nostre propi model de exlibris a partir de les 
seues principals característiques formals.

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab: Paleògrafs/es del 2020

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Manuscrits, incunables, còdexs, documents administratius, 
premsa, cartografia, etc. T'animes a llegir-los? En este taller ens endinsarem 
en el món de la paleografia. Amb ajuda d'una fitxa didàctica identificarem 
algunes de les característiques principals dels documents escrits més 
interessants de la història de València.
Després, en l'Aula d'usos múltiples, posarem en pràctica algunes tècniques 
per a llegir documents antics. I finalment, analitzarem algunes rèpliques de 
documents i els contextualitzarem cronològicament.

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab: Una imatge val més que mil paraules

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Ens endinsarem en el món de la fotografia. En primer lloc, en la 
Màquina del temps, vorem com era la societat abans i després d'este invent, 
i com feien per a capturar l'instant.
Després, a l'Aula Multiusos, ens organitzarem en grups per a explorar el valor 
de la fotografia com a font històrica.
Per què es van fer eixes fotos?, Quina és la seua composició?, Què pretenien 
documentar?, Quina indumentària usen?, etc. Identificarem aspectes socials, 
arquitectònics, etnogràfics, etc. Finalment, es realitzarà una posada en comú 
de les troballes per cada grup de treball.

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Histolab. Estrats de València

Taller orientat a tercer Cicle d'Educació Primària, Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Taller per a aproximar-nos a l'Arqueologia com a ferramenta de 
la Història. Reviurem tres etapes diferenciades de la història de la ciutat, 
seguint una seqüència cronològica. En cadascuna d'elles analitzarem 
l'entorn urbà, intentant identificar el que encara roman dempeus. 
Posteriorment, dins de l'Aula d'usos múltiples, parlarem de l'estratigrafia, un 
dels pilars de l'arqueologia. Mitjançant la simulació d'una excavació 
arqueològica, i amb l'ajuda d'una fitxa didàctica, els participants 
identificaran els estrats i els vincularan amb el seu context històric.

Dates i hores de realització: 
- Dijous 12 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
València en l'edat mitjana

Visita guiada orientada a tercer Cicle d'Educació  Primària, 
Secundària, i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora 

Contingut: Situarem a l'alumnat en les dècades posteriors a la conquesta 
feudal de Jaume I, per a entendre la transformació social i econòmica que viu 
la ciutat en entrar dins de l'òrbita feudal. Posteriorment, convidarem a 
l'alumnat a conéixer la societat medieval a través del paladar i la cultura 
material.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
L'urbanisme de Valentia

Taller orientat a Educació  Secundària i Batxiller i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: El taller es dedica a explicar les característiques de l'urbanisme 
romà, i concretament del de Valentia. Es construirà col·lectivament el plànol 
de la ciutat romana i situarem sobre ell els eixos viaris (cardo i decumano), 
els edificis públics, civils i religiosos més rellevants, així com les necròpolis.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Madina Balansiya. La ciutat i les seues muralles

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: Viatjarem a la Balansiya del segle XI, quan la ciutat era la capital 
d'una important taifa. Treballarem el concepte de l'urbanisme islàmic, les 
restes conservades de la muralla i les seues característiques.

Dates i hores de realització: -
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


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

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: Ens acostarem als gremis i oficis medievals. Els/les participants 
desenvoluparan les seues competències de cerca i maneig d'informació, 
usant mapes i objectes propis de diferents oficis. Localitzarem esta part 
oculta de la vida econòmica de la ciutat que es troba fossilitzada en el nom 
d'alguns dels nostres carrers.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Germanies i Humanisme

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: Estem en el segle XVI. Analitzarem la transició de l'Edat mitjana a 
l'època moderna, amb les tensions socials i econòmiques que es produiren i 
els conflictes que van provocar, com les Germaníes. Parlarem del 
Renaixement i l'Humanisme i el seu contrapunt: la inquisició.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
La ciutat de la seda

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: De la mà d'un intrèpid viatger, comprendrem l'art de l'elaboració 
de teixits de seda. Més endavant, reflexionarem sobre la importància dels 
intercanvis comercials (Europa i Nord d'Africa) per a la indústria sedera 
durant els segles XVIII i XIX.
Finalment, amb ajuda d'una sèrie de pistes i en xicotets grups eixirem en la 
cerca d'una peça molt especial, realitzada en vellut de seda roig i brodats de 
fil d'or.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
València i Blasco Ibáñez

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora 

Contingut: En 1901, Vicente Blasco Ibáñez, al capdavant del partit Fusión 
Republicana, guanya les eleccions municipals de València. Analitzarem 
la  ciutat del moment i aprofundirem en la figura de l'escriptor i polític: 
llegirem algunes de les seues cartes, la qual cosa ens ajudarà a reflexionar 
sobre les seues aspiracions per a la transformació de la societat.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Temps moderns

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora 

Contingut: Durant les primeres dècades del segle XX, València va 
experimentar importants canvis econòmics, socials i urbanístics. Es va 
transformar en una ciutat més oberta i moderna.
L'activitat es centrarà en els mitjans de comunicació del moment, i les noves 
formes d'oci.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Petjades del passat

Visita guiada orientada a col·ectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Visita guiada per a conèixer els processos més rellevants de la 
història de València, a través de l'exposició permanent i de les projeccions 
audiovisuals, que ens traslladaran al passat de una forma lúdica i 
participativa.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. , 11 h. i 16 h.
- Dijous 10 h. , 11 h. i 16 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU DE LA CIUTAT
L'art parla

Visita-taller orientada a Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Batxiller i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Els tallers s'adaptaran als diferents cicles d'Educació Primària, 
Secundària i Batxiller. Consistiran en una acostament a les obres 
pictòriques exposades, que comprenen entre els segles XV i XIX, per a 
conèixer les seves característiques, tècnica, composició i la seva 
contextualització històrica. Tot això amb la finalitat que l'alumnat aprenga a 
observar i valorar l'art.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU DE LA CIUTAT
El retaule de la meua vida

Visita guiada orientada a segon Cicle d'Educació Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora

Contingut: Aquesta activitat estarà focalitzada en part de la col·lecció 
pictòrica, concretament en els fragments de retaules dels segles XIV i XV i les 
pintures que en el segle XVIII va crear José Vergara per a la capella de Santa 
Rosa de Lima. A partir d'una visita guiada, s'explicaran totes les fases de 
producció d'un retaule. Es destacarà també el seu caràcter narratiu, les 
històries que a través de les seues imatges ens ofereixen, així com la utilitat 
que això va suposar en una societat bàsicament analfabeta.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.
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per a

col·lectius
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per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU DE L'ARRÒS

Arrossers per un dia: de la marjal al molí

Visita taller orientada a Educació Primària

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Els escolars coneixeran el entorn del arròs, història i 
elaboració al molí mitjançant recursos didàctics que faran una visita 
dinàmica i participativa (espècie de joc de l’oca, ginkana, puzle de 
l’Albufera). Finalment hi haurà una part pràctiques en la que es 
convertiran en llauradors i llauradores, coneixent així el cicle del cultiu 
de l’arròs.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons 
disponibilitat, sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius
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per a

col·lectius

Sol·licitar
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MUSEU DE L'ARRÒS

Què és un molí d'arròs? Investiga!

Visita taller orientada a Educació Secundària

Duració: 1 hora i 30 minuts

Contingut: Els escolar coneixeran l’Albufera com entorn natural, 
història i elaboració a més de la gastronomia valenciana. Hauran 
d’investigar al llarg del molí recolzats amb recursos tecnològics.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons 
disponibilitat, sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius

Sol·licitar
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MUSEU DE L'ARRÒS

L'arròs en la cuina

Visita recomanada per estudiants d'hosteleria i  professionals de la 
cuina

Duració: 1 hora

Contingut: Els visitants podran conèixer l’historia de l’arròs, el seu 
entorn de cultiu i el procés de elaboració al molí. A més, ens 
submergirem en les diferents varietats d’arròs valencià, les seves 
característiques organolèptiques i tècniques de cocció.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons 
disponibilitat, sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.
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per a

col·lectius
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per a
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Sol·licitar
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MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL
Símbols ocults

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller 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 aproximarem a la gestió del 
poder local a través del temps, als seus símbols i a la capacitat d'evocació 
que posseeixen.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 13 h.
- Dijous 12 h. i 13h.
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per a

col·lectius
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per a

col·lectius
Sol·licitar
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PALAU DE CERVELLÓ
Memòria del Palau

Visita guiada orientada a segon Cicle d'Educació Secundària i 
Batxiller

Duració: 1 hora

Contingut: Recorregut pel palau que inclou la vista a les dues exposicions 
del pati “El Tresor de la Memòria” que exhibeix els fons més representatius 
de l'Arxiu Històric Municipal; “Personatges il·lustres” un recorregut per la 
història del palau en el segle XIX quan es va convertir a palau Real. Pujada als 
salons de la planta noble de les parets de la qual penja la Galeria Borbònica i 
de personatges destacats del segle XIX per a acabar a la biblioteca Serrano 
Morales.

En finalitzar el recorregut estarà disponible per al grup un àudio de 20 
minutos que recrea l'ambient i els personatges en el segle XIX (optatiu)

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.
- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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PALAU DE CERVELLÓ
Què és un arxiu?

Visita guiada orientada a segon Cicle d'Educació Secundària, 
Batxiller i Col·lectius d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Visita monogràfica dedicada a comprendre què és un arxiu 
històric, la seua importància, i el seu valor documental com a font per a la 
construcció del discurs històric. S'incidirà principalment en: el Llibre dels 
Furs,els Manuals de Consells, els Cartes Reials, el Llibre del Consolat de Mar, 
entre altres. Així mateix es coneixerà què és una biblioteca històrica i es 
visitarà la Biblioteca Serrano Morales, també emplaçada en el Palau Cervelló.

Dates i hores de realització: S'atendran les reserves segons disponibilitat, 
sempre en horari d'obertura del museu.

- De dimarts a dissabtes: de 10 a 14 h. i de 15 a 19 h.
- Diumenges i festius: de 10 a 14 h.
- Dilluns: TANCAT.
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per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar

http://www.valencia.es/Ayuntamiento/WebCiudano.nsf/Registro?ReadForm&lang=2&nivel=1&id=4CE0F4DB448CC0A1C12584B10026B8EC&estado=0


REFUGI ANTIAERI DE SERRANS
Graffitis 1937

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: Durant esta visita guiada els/las participants descobriran la 
València del 36 al 39, al temps que coneixen el paper que van jugar els 
refugis antiaeris en la protecció dels seus habitants, així com la història i els 
trets més característics d'este espai. Ens centrarem a més en els graffitis que 
es conserven en les parets del refugi, molt il·lustratius del context bèl·lic.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 16:30 h.
- Dimecres 10 h. , 11 h. , 12 h., 16:30 h. y 17:30 h.
- Dijous 16:30 h.
- Divendres 9:30 h. 10:30 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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REFUGI ANTIAERI DE SERRANS
La caixa de la memòria

Visita-taller orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: Una activitat per a conèixer els refugis antiaeris construïts per a 
la defensa de la població durant la Guerra Civil Espanyola. En el taller 
s’evocaran les sensacions que experimentaven les persones que acudien a 
buscar recer en els refugis, la por a les bombes, el desfici per la sort dels 
éssers volguts o per les propietats personals, el calor, l’aglomeració, els 
sorolls...

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 16:30 h.
- Dimecres 10 h. , 11 h. , 12 h., 16:30 h. y 17:30 h.
- Dijous 16:30 h.
- Divendres 9:30 h. 10:30 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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REFUGI ANTIAERI DE L'AJUNTAMENT
Art en temps de guerra

Visita-taller orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'adults

Duració: 1 hora

Contingut: En esta activitat, ens acostarem a la propaganda durant la guerra 
civil espanyola, mitjans emprats per a mantindre la moral, denunciar a 
l'enemic i convéncer als ciutadans de prendre partit. Ens centrarem en la 
cartelleria de l'època, en la tipologia existent, en el significat dels codis i 
símbols que hi apareixen, així com la representació de la dona.
Els/Les participants podran crear un cartell, basant-se en els models de 
l'època.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. y 11 h.
- Dijous 10 h. y 11 h.

activitats
per a

col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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REFUGI ANTIAERI DE L'AJUNTAMENT
Espais de memòria

Visita guiada orientada a Educació Secundària, Batxiller i Col·lectius 
d'Adults

Duració: 1 hora

Contingut: En esta visita guiada ens submergirem a l'interior d'un refugi 
antiaeri escolar construït  a la casa consistorial durant la guerra civil.
Al llarg del recorregut parlarem de les zones més afectades de la ciutat pels 
bombardejos, les tipologies de refugis, els sistemes d'alerta i els recursos de 
defensa passiva i de la població utilitzats durant la contesa.

Dates i hores de realització: 
- Dimarts 10 h. y 11 h.
- Dijous 10 h. y 11 h. activitats

per a
col·lectius

activitats
per a

col·lectius
Sol·licitar
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MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS Telf. de reserves  685 530 840

Activitats:
· EL MUSEU A LA TEUA MESURA. Visita guiada. Tots els públics.
· CIÈNCIA PER A TOTS. Visita guiada. Tots els públics.
· MIRAR AMB ALTRES SENTITS. Activitat taller. Educació infantil.
· EL CAS DEL FALS LLADRE D'OUS. Activitat taller. Educació infantil.
· UN MUSEU MOLT DOLÇ: UNIX-TE AL MOVIMENT BEEKEEPER. Activitat

taller. 1º-2º cicle de primària.
· UN ARMADILLO EN EL MUSEU. Activitat taller. 1º-2º cicle de primària.
· TOCA TOCA DINOSAURES. Activitat taller. 1º-2º cicle de primària.
· SEGUIX A EIXA REINA! UNEIX-TE Al MOVIMENT BEEKEEPER. Activitat

taller. 3º cicle de Primària.
· NATURALESA DE PEDRA: ELS MINERALS EN LA VIDA QUOTIDIANA.

Activitat taller. 3º cicle de primària i 1º cicle de secundària.
· QUÈ ÉS UN FÒSSIL? Activitat taller. 3º cicle de primària i 1º cicle de

secundària.
· CIÈNCIA O CIÈNCIA-FICCIÓ? RESOL L'ENIGMA. Activitat taller. 3º cicle de

primària i 1º cicle de secundària.
· A MOSSOS. Activitat taller. Secundària i batxiller.
· DESPRÉS DE LES PETJADES DEL PASSAT. Activitat taller. Secundària i

batxiller.
· MICROFÓSILS. Activitat taller. Batxiller.

Estes activitats són de pagament. Consulteu les tarifes en el telèfon de reserves.
Per motius administratius, el Museu de Ciències Naturals está fora provisionalment de
l'oferta didàctica comuna, per la qual cosa manté la la seua programació i forma de
gestió anterior.
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