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Inscriviu-vos-hi per correu:  
educacio@ivam.es 

desembre

CALENDARI 2021 / 2022

gener

26.12.2021 / 05.01.2022 

«Juga a l’ivam!»  
Kits de joc lliure en el museu 
per a públic familiar

diumenge
02

dimarts
04

diumenge
26

Activitats públic en general

Activitats familiars
Obert fins a les 14:00 h

dimarts
28

dimecres
05

dimecres
29

dijous
30

12:00 h 
Visita comentada a l’exposició  
Els exilis de Renau

12:00 h
«El museu en cadena» 
Acció editorial a partir de l’exposició 
Imaginaris mecànics i tècnics en la 
Col·lecció de l’IVAM 

12:00 h 
Visita comentada a l’exposició  

Ensayos sobre lo cutre. Lectures  
de l’arxiu de Miguel Benlloch

Intèrpret en LSE

12:00 h 
«3021: una odissea a l’IVAM»

Gimcana familiar entorn  
d’Els exilis de Renau

12:00 h
«Que el joc no s’acabe mai!»  
Activació de materials de joc autònom  
a partir de l’art contemporani12:00 h

«Rates al museu!»  
Converses i ludificació en família  

d’Un exercici de violència.  
Guillermo Ros

12:00 h
«Moguda!» 

Fani Grande

ivam alcoi / 18:00 h
«Seguint el rastre» 

Dinàmiques de joc en família a partir de  
la fotografia en la Col·lecció de l’IVAM 

12:00 h
«Rates al museu!» 

Converses i ludificació en família  
d’Un exercici de violència. Guillermo Ros

12:00 h
Recorregut «L’anihilació  

del paradís: de la llotja de València  
a Un exercici de violència»

ivam alcoi / 12:00 h
«Seguint el rastre» 

Dinàmiques de joc en família a partir de  
la fotografia en la Col·lecció de l’IVAM 

divendres
24

dissabte
25

dilluns
27

dijous
06

dissabte
01 tancat

tancat

tancat

tancat

tancat

dilluns
03

divendres
31
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EXPOSICIONS

 11.03.2021 / 30.01.2022 

Imaginaris mecànics i tècnics  
en la Col·lecció de l’IVAM

18.05.2021 / 30.01.2022 

Instal·lació «24 Frames»  
del Laboratori de Llum de la UPV

08.07.2021 / 09.01. 2022 

Renau i The American Way of Life

08.07.2021 / 09.01.2022 

Els exilis de Renau
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 07.10.2021 / 06.02.2022 

Un exercici de violència.  
Guillermo Ros

25.11.2021 / 05.06.2022 

Pinazo en l’espai públic

EXPOSICIONS

11.11.2021 / 01.05.2022 

Assajos sobre lo cutre. 
Lectures de l’Arxiu Miguel Benlloch
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18.11.2021 / 24.04.2022 

La fotografia al mig. Fotografia en  
la Col·lecció de l’IVAM des de 1950

 IVAM ALCOI 

EXPOSICIONS

22.02.2022 / 30.12.2022 

HATHOR de  
José María Yturralde

17.12.2021 / 19.06.2022 

Julio González 
en la Col·lecció de l’IVAM 
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VISITA COMENTADA A 
L’EXPOSICIÓ ASSAJOS SOBRE  
LO CUTRE. LECTURES DE L’ARXIU 
MIGUEL BENLLOCH
26.12.2021  
12:00 h.
La visita a l’exposició Assajos sobre  
lo cutre. Lectura de l’Arxiu Miguel Benlloch 
(11 de novembre 2021 - 01 de maig 2022) 
proposa un recorregut per alguns dels 
principals treballs arreplegats en l’arxiu del 
«performancero», poeta i activista polític i 
cultural Miguel Benlloch (1954-2018).

IDIOMA / castellà

DIRIGIT A / públic general. Servei d’intèrpret 
en LSE amb inscripció prèvia.

MEDIACIÓ / Clara Solbes, Álvaro Porras,  
Darío Cobacho

RECORREGUT «L’ANIHILACIÓ 
DEL PARADÍS: DE LA LLOTJA DE 
VALÈNCIA A UN EXERCICI  
DE VIOLÈNCIA. GUILLERMO ROS»
30.12.2021 
12:00 h.
Recorregut per Ciutat Vella, des de l’IVAM  
fins a la Llotja, per a evidenciar els 
paral·lelismes que hi ha entre la naturalesa de 
la Llotja de València i l’exposició Un exercici  
de violència. Guillermo Ros (07 d’octubre  
2021 - 06 de febrer 2022).

DIRIGIT A / públic general

MEDIACIÓ /  Eloi Boix-Català

ACTIVITATS
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VISITA COMENTADA  
A L’EXPOSICIÓ  
ELS EXILIS DE RENAU
02.01.2022 
12:00h
La visita a l’exposició Els exilis de Renau 
(8 de juliol del 2021 - 9 de gener del 2022) 
recorre els diferents contextos històrics viscuts 
per Josep Renau després de la Guerra Civil 
espanyola a través de la seua variada producció 
artística.

IDIOMA / valencià

DIRIGIT A / públic general

MEDIACIÓ / Clara Solbes, Álvaro Porras,  
Darío Cobacho

ACTIVITATS
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«3021: UNA ODISSEA A L’IVAM»
GIMCANA FAMILIAR ENTORN 
D’ELS EXILIS DE RENAU
26.12.2021 
12:00 h
Partint de l’obra més compromesa i 
transformadora de Josep Renau, els jocs 
que es duran a terme en família permetran 
treballar —d’una manera didàctica i 
divertida— conceptes inspirats en l’exposició 
Els exilis de Renau (8 de juliol 2021 - 09  
de gener 2022), com ara el canvi climàtic, el 
progrés científic i el compromís social.

DIRIGIT A / famílies i persones amb ganes de 
jugar! Edat recomanada entre 6 i 12 anys

MEDIACIÓ / Sarai Menéndez «Dafnetree»

«RATES AL MUSEU!» 
CONVERSES I LUDIFICACIÓ  
EN FAMÍLIA D’UN EXERCICI  
DE VIOLÈNCIA. GUILLERMO ROS
28 - 30.12.2021 
12:00 h
Viatge per l’exposició Un exercici de violència. 
Guillermo Ros (07 d’octubre 2021 - 06 de 
febrer 2022) en què apareixeran «monstres» 
i reptes que ens trobem en el dia a dia. Com 
si d’un videojoc es tractara, arribarem a la 
pantalla final, en la qual ens trobarem un fum 
de criatures extraordinàries: rates que campen 
per l’IVAM!

DIRIGIT A / famílies. Edat recomanada  
entre 6 i 12 anys

MEDIACIÓ / Fractals Educación Artística

ACTIVITATS FAMILIARS
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«MOGUDA!»
29.12.2021 
12:00 h
Fani Grande ens convida a una sessió molt 
especial d’animació a la lectura en família. 
Amb l’acció «Moguda!», la biblioteca escolar 
itinerant de l’IVAM s’activa i és l’excusa per  
a jugar, compartir i imaginar, des del museu  
i a partir dels llibres.

IDIOMA / valencià

DIRIGIT A / famílies

MEDIACIÓ / Fani Grande «EL MUSEU EN CADENA»  
ACCIÓ EDITORIAL A PARTIR 
DE L’EXPOSICIÓ IMAGINARIS 
MECÀNICS I TÈCNICS EN  
LA COL·LECCIÓ DE L’IVAM 

04.01.2022 

12:00 h
«El museu en cadena» és una acció dirigida 
a famílies en la qual les persones que hi 
participen reproduiran la fabricació en 
cadena per a crear xicotetes publicacions, 
prenent la forma d’un taller d’autoedició,  
on es farà una peça gràfica col·lectiva.

DIRIGIT A / famílies i públic general.  
Edat recomanada a partir de 4 anys

MEDIACIÓ / La Figuera Massa Salvatge

ACTIVITATS FAMILIARS
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«QUE EL JOC NO S’ACABE MAI!» 
ACTIVACIÓ DE MATERIALS  
DE JOC AUTÒNOM A PARTIR DE 
L’ART CONTEMPORANI
05.01.2022 
12:00 h
Esperant un joc és una caixa que crea la 
il·lusió de contindre una obra d’art i que 
arreplega diferents elements manipulatius 
que suggereixen un diàleg amb la Col·lecció 
de l’IVAM i conviden a jugar de manera 
autogestionada en diferents punts del 
museu. 

DIRIGIT A / famílies i públic general.  
Edat recomanada a partir de 4 anys

DISSENY, CREACIÓ I MEDIACIÓ /  

La Figuera Massa Salvatge

«SEGUINT EL RASTRE»  
DINÀMIQUES DE JOC EN FAMÍLIA 
A PARTIR DE LA FOTOGRAFIA  
AL MIG. FOTOGRAFIA EN  
LA COL·LECCIÓ DE L’IVAM  
DES DE 1950 
29 - 30.12.2021 
12:00h
La fotografia ens relata esdeveniments, però 
també ens inspira a inventar continguts.  
En el taller crearem el nostre propi conte 
familiar a través dels personatges i els 
escenaris presents en les obres de l’exposició 
La fotografia al mig (18 de novembre 2021 - 24 
d’abril 2022).

IDIOMA / valencià

DIRIGIT A / famílies

MEDIACIÓ / Mari Llanos Iborra, Inés Vicens

 IVAM ALCOI 

ACTIVITATS FAMILIARS



ivam nadal 2021 / 2022 11

«JUGA A L’IVAM!»  
KITS DE JOC LLIURE EN EL 
MUSEU PER A PÚBLIC FAMILIAR
26.12.2021 – 09.01.2022 
en horari d’obertura de l’IVAM,  
fins a una hora abans de tancar.
Els joguets dissenyats i activats per Javier 
Molinero durant tot l’any al pati de l’IVAM 
es transformen en kits de joc lliure, que es 
poden agafar durant l’horari d’obertura del 
museu per a fruir dels diversos espais que hi 
ha jugant!

PUNT DE PRÉSTEC / centraleta de l’IVAM*

EDAT RECOMANADA / a partir de 3 anys
*Préstec: una hora, prorrogable avisant abans i amb 
l’autorització del personal de l’IVAM. Segons disponibilitat, es 
facilitarà un kit per nucli familiar. S’han de fer servir sempre 
amb supervisió d’una persona adulta. S’ha d’omplir el formulari 
de préstec abans d’usar-lo i en el moment de tornar-lo. 

Autoslocos > vehicles de maneres 
impossibles amb els quals podràs rodar  
pels espais exteriors del museu. 

Apardalats > jocs de puzle imantat amb  
els quals podràs identificar i muntar figures 
d’aus autòctones valencianes, i combinar-ne 
les peces per a inventar tantes figures com 
vullga la teua imaginació.

ACTIVITATS FAMILIARS
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www.ivam.es

ivam
Guillem de Castro, 118

València

ivam alcoi
Rigobert Albors, 8

Alcoi


