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El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March, localitzat a Torrent (l’Horta) es 
concep com un centre de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural de 
la comarca, implicat en la dinamització social i cultural del seu territori, sobre la base 
d’aquells elements que han definit històricament la personalitat de l’Horta Sud i que 
constituïxen els seus senyals d’identitat.

A més dels recursos didàctics propis de la museografia tradicional que el Museu posa 
a l’abast del públic, tractem que el visitant/usuari reflexione sobre la situació actual 
partint del coneixement i dels estímuls que obté de la contemplació d’objectes i 
espais que representen la imatge del passat. El contrast amb el present, els espais 
i els objectes oferixen punts per tal que comprenga la magnitud del canvi social 
experimentat en les darreres dècades, tant positius com negatius. La línia de treball 
actual se centra en l’abstracció i recuperació dels valors del passat que tenen plena 
vigència i que cal recuperar i potenciar, com ara el reciclatge, l’estima pel medi com a 
font de recursos vitals o els valors pedagògics dels jocs tradicionals.

El Museu es troba instal·lat a Ca l’Estudiant de Boqueta, una antiga casa de llauradors 
construïda a la primera dècada del segle xx. La forma d’exposició elegida és l’ecològica, en 
què els objectes estan situats en l’espai que ocupaven dins la casa, forma que repercutix 
en una experiència multisensorial que afecta sobretot dues generacions: trasllada els més 
majors a les maneres de vida de la seua infantesa, mentre que als menuts els apropa a 
un món totalment estrany i desconegut per a ells.

A més, el Museu oferix altres activitats complementàries que tracten d’abraçar el 
concepte de patrimoni en el seu sentit més ampli, que va més enllà dels objectes 
físics i de les parets del Museu, com ara l’organització d’itineraris pel patrimoni 
natural i cultural de la comarca, la celebració de la Memòria de la Seda –quan es dóna 
informació i s’obsequia els/les xiquets/es amb cucs de seda criats a l’andana del 
Museu, el cicle de música tradicional o els concerts de campanes que es fan cada tardor 
als campanars d’esglésies de la comarca.
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Museu CoMarCal de l’Horta sud 
Josep Ferrís MarCH
c/ Mare de déu de l’olivar, 30
46900 torrent. valència

Web: www.museuhortasud.com
Correu-e: museu@museuhortasud.com
Xarxes socials:
www.facebook.com/museuhortasud
https://twitter.com/museuhortasud
www.instagram.com/
museucomarcalhortasud/

telèfon de concertació de visites: 
961 588 221
Horari de concertació de visites: 
de dimarts a divendres de 10 a 14 i de 17 
a 20 hores

preus:
Visites guiades:
Gratuïtes. idiomes: valencià/castellà.
tallers didàctics:
50 € per grup de fins a 27 persones.
el preu inclou el cost del monitor i el 
material necessari per a la realització de 
l’activitat. 
idiomes: valencià/castellà.
el pagament de totes les activitats amb 
monitors es farà per endavant al número 
de compte corrent que es donarà en 
el moment de fer la concertació de la 
visita. el comprovant de la visita s’haurà 
d’enviar per correu electrònic (museu@
museuhortasud.com), abans de la visita.

Condicions de la visita:
per a les visites escolars sense monitor, el 
grup ha de vindre acompanyat d’almenys 
una persona responsable per cada 20 
alumnes.
el Museu disposa del corral, espai interior 
obert de més de 200 m2 on els grups 
poden esmorzar o realitzar qualsevol altra 
activitat.
disposa de servici de guarda-roba.
el Museu no es fa responsable de la 
pèrdua dels objectes personals dels 
usuaris.
el Museu no es fa responsable de 
la utilització indeguda de les seues 
instal·lacions.

aCCessIBIlItat: 
el museu disposa d’ascensor, elevador i 
rampes per accedir a tots els espais. 

per a altre tipus d’adaptacions consulteu 
al personal del museu. 

transport púBlIC:
Metro València. línies 1 i 7. parada torrent. 
el Museu es troba a 150 metres de la 
parada.
informació Metrovalència: 900 461 046
www.metrovalencia.com

InFOrmaCIó 
general
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aCTIvITaTs 
Visites dinamitzades

1 la peça InTrUsa

2 releCTUres, ITInerarI amb 
perspeCTIva de gènere.

tallers didàctics permanents

3 la memòrIa dels ObJeCTes

4 de la sembra a la COllITa, Taller 
d’agrICUlTUra TradICIOnal

5 rOndalles valenCIanes

6 pesOs I mesUres TradICIOnals

7 InsTrUmenTs de Canya

8 JOCs TradICIOnals

9 Taller de xOCOlaTa

10 Taller de pa

tallers didàctics temporals

11 OlI- OlI- OleO JUUU!!

12 espanTa la pOr, rOdem HIsTòrIes 
de pOr al mUseU

13 l’ase va davanT, els anImals a la 
CUlTUra TradICIOnal

14 a la llUm de la Flama

15 l’HOme en Casa, la dOna en 
la plaça!? reFranyer amb 
perspeCTIva de gènere

16 la memòrIa de la seda

17 3,2,1 aCCIó! al mUseU

18 dIa InTernaCIOnal dels mUseUs

exposicions temporals

19 de l’OlIvera a l’OlI

20 CanvIa de sabaTes

21 COnvIUre és vIUre

22 beTlem TradICIOnal

gUIa dIdàCTICa

el museu disposa d’una proposta 
didàctica elaborada en col·laboració amb 
el ceFire de torrent. està formada per 
21 fitxes en format pdf adequades per 
als diferents nivells educatius, per que 
cada docent trie les fitxes o les activitats 
que més s’adapten a les necessitats del 
seu alumnat. pot treballar-se abans de 
la visita, durant la visita, o després de 
la visita. al museu podem informar-vos 
sobre diverses formes i possibilitats de 
plantejar les activitats. podeu accedir al 
seu contingut a la pàgina web del museu 
www.museuhortasud.com o enviant un 
mail a museu@museuhortasud.com i vos 
l’enviarem per correu electrònic.
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1 visites dinamitzades

la peça InTrUsa

Joc d’agudesa visual i observació dins 
de les sales d’exposició permanent per 
identificar objectes anacrònics ubicats 
estratègicament al llarg de l’exposició 
permanent. l’objectiu és reflexionar 
sobre els canvis produïts al llarg del segle 
vint en les modes de vida, les relacions 
de producció, els lligams familiars, les 
comunicacions, la percepció del temps, 
les creences...

2 visites dinamitzades

releCTUres, ITInerarI 
amb perspeCTIva de 
gènere

recorregut per les sales d’exposició 
permanent revisant la interpretació 
d’objectes i espais des d’una perspectiva 
de gènere, per a reflexionar sobre el 
patriarcat, sobre els arquetipus masculins 
i femenins, sobre els rols de gènere a la 
cultura tradicional i sobre les desigualtats 
entre homes i dones.
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4 taller didàctic permanent

de la sembra a la 
COllITa, Taller 
d’agrICUlTUra 
TradICIOnal

descripció: proposem diversos jocs i 
activitats manipulatives per conèixer de 
manera lúdica els principis de l’agricultura 
tradicional: els tipus de sòls i la seua 
relació amb els cultius, l’adobament 
de la terra, la sembra de llavors, les 
tasques del camp segons el calendari 
agrícola tradicional, la saviesa popular 
relacionada amb aquesta activitat, i 
les eines i objectes específics del treball 
abans de la mecanització. 

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.6
-

3 taller didàctic permanent

la memòrIa 
dels ObJeCTes

descripció: amb els ulls tapats, els 
participants realitzen una exploració 
sensorial de diferents objectes, i 
mitjançant una exposició dialogada, 
deduïm els materials, les tècniques, les 
funcions que exerciren i els significats 
que tingueren en el marc de la vida 
tradicional. 

participants: totes les edats (amb 
adaptacions específiques). aquest taller 
permet diferents adaptacions segons 
les edats i referències dels participants. 
amb la gent major, recuperem històries 
vinculades als objectes quotidians i 
treballem la memòria, amb els més 
joves analitzem els objectes com a font 
d’informació sobre el passat i reflexionem 
sobre el concepte de patrimoni al mateix 
temps que descobrim els modes de vida 
tradicionals

duració: 60 minuts.
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5 taller didàctic permanent

rOndalles 
valenCIanes

descripció: proposem un passeig 
dialogat per aquest gènere narratiu per 
conèixer les temàtiques, els esquemes 
narratius, personatges i arquetipus, 
reflexionar sobre el valor social i 
patrimonial d’aquestes històries i realitzar 
un treball col·lectiu per il·lustrar una o 
vàries rondalles amb diferents tècniques 
d’il·lustració combinades.

participants: totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.

6 taller didàctic permanent

pesOs I mesUres 
TradICIOnals

descripció: presentem els pesos i mesures 
tradicionals de manera contextualitzada, 
com expressió cultural, analitzem la 
necessitat de mesurar, d’establir patrons 
fixos, fem un repàs dels usos i funcions 
de les mesures i de la seua dimensió 
simbòlica, fem exercicis de mesura amb 
referències antropomètriques (peu, pam, 
braç, colze...), amb diferents instruments 
de mesura tradicionals, com la vara, la 
canya, la balança, la romana, el quartet, 
barcelles... calculem les equivalències amb 
el sistema Mètric decimal i parlem de la 
convenció de parís, l’origen de les nostres 
unitats de mesura actuals. per finalitzar, 
reflexionem sobre el canvi cultural i sobre 
la relació entre la producció en massa, els 
aliments envasats i la generació de residus.

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.

7
-
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8 taller didàctic permanent

JOCs TradICIOnals

descripció: recuperem la cultura 
d’alguns dels jocs populars més 
coneguts: les boletes, les xapes, la 
trompa, la corda, les birles, el sambori, el 
caixó, el canut, el gos morredó... a més a 
més de les dites i cançons associades. un 
joc és el fil conductor que ens porta de les 
diverses zones per conéixer i jugar als jocs 
que jugaven els nostres iaios.

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.

9
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7 taller didàctic permanent

InsTrUmenTs 
de Canya

descripció: en este taller coneixem la 
canya en el medi físic valencià i els usos 
diversos d’esta planta en la nostra cultura 
tradicional. Mitjançant la manipulació 
d’instruments de canya explorem els 
sons i el seu paper en la música popular 
valenciana, improvisant un xicotet 
concert. en la segona part fabriquem 
instruments de canya per endur-se 
a casa, amb materials prèviament 
preparats adaptats a cada edat.

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.
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9 taller didàctic permanent

Taller de xOCOlaTa

descripció: coneixem la història de la 
xocolata, l’ofici de xocolater i el procés 
de fabricació, posant en relació cada 
fase amb els objectes i instruments 
de la col·lecció permanent del museu. 
en la segona part elaborem un bollet 
de xocolata amb ingredients naturals, 
treballant la pasta i modelant el bollet 
(que no menjarem). ens endurem un 
bollet fet per un xocolater artesà de 
torrent per tastar el gust tradicional.

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60 minuts.

10 taller didàctic permanent

Taller de pa

descripció: valorem la importància dels 
cereals en l’alimentació i el paisatge 
tradicional, coneixem la producció 
artesanal del pa, les eines, ingredients, 
receptes, llocs i costums relacionades 
i cada participant elabora una massa 
de pa amb els seus ingredients bàsics: 
aigua, farina i rent, que se’n porta a casa 
per observar el procés de fermentació i 
cocció. 

participants:totes les edats

duració: 60 minuts.
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12 taller didàctic temporal

espanTa la pOr, 
rOdem HIsTòrIes de 
pOr al mUseU

data: del 23 al 31 d’octubre

descripció: visita temàtica a la 
casa on els participants coneixen les 
espantacriatures de l’imaginari valencià, 
les seues històries i exploren els escenaris 
on posteriorment rodaran històries 
de por amb els monstres valencians 
com a protagonistes. aquesta activitat 
s’emmarca en la campanya espanta la 
por convocada per la Biblioteca i centre 
de documentació del Museu valencià 
d’etnogia.

participants: 5é i 6é de primària

duració: 180 minuts.

11 taller didàctic temporal

OlI- OlI- OleO JUUU!!

data: 26, 27 i 28 de setembre

descripció: taller per conéixer el procés 
de conreu de l’olivera i la producció d’oli, 
les propietats saludables de l’oli d’oliva 
i els seus usos, en particular els artístics, 
els alumnes tasten olives i oli i exploren la 
seua creativitat pintant amb oli i terra.

participants: infantil

duració: 60 minuts
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13 taller didàctic temporal

l’ase va davanT, els 
anImals a la CUlTUra 
TradICIOnal

data: desembre

descripció: taller orientat a conéixer la 
importància dels animals en la cultura 
tradicional a partir d’objectes, espais 
i altres elements de la cultura popular 
valenciana. reflexionarem sobre els 
canvis en les relacions humans animals 
introduint temes actualment en debat.

participants: totes les edats (amb 
adaptacions específiques). 

duració: 60 minuts.

14 taller didàctic temporal

a la llUm de la Flama

data: dijous de vesprada durant els 
mesos de novembre a febrer.

descripció: visita-taller a l’exposició 
permanent del museu amb l’objectiu 
de donar a conéixer els aparells i 
combustibles emprats per a fer llum 
dins de l’àmbit domèstic durant l’època 
preindustrial, el seu funcionament i el 
tipus de llum que feien. coneixerem 
també l’ús ritual d’algunes lluminàries, 
com les animetes, que fabricarem a l’aula 
de tallers.

participants:totes les edats (amb 
adaptacions específiques).

duració: 60 minuts.
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15 taller didàctic temporal

l’HOme en Casa, la 
dOna en la plaça!? 
reFranyer amb 
perspeCTIva de 
gènere

data: Gener-març

descripció: taller sobre rols de gènere a la 
cultura tradicional i actual. a partir de jocs 
amb refranys i frases fetes, analitzem 
els rols de gènere a la cultura tradicional 
i reflexionem sobre les problemàtiques 
actuals: desigualtat sexual, violència de 
gènere, homofòbia.

participants: secundària i persones 
adultes 

duració: 60 minuts.

16 taller didàctic temporal

3,2,1 aCCIó! al mUseU

data: maig 

descripció: proposem descobrir el museu 
d’una manera diferent, donant-li vida, 
omplint-lo amb personatges i accions 
filmades amb la tècnica de stop motion, 
amb històries i narracions creades pels 
participants a partir d’unes consignes. les 
pel·lícules seran exhibides online amb els 
permisos corresponents.

participants: totes les edats.

duració: 90 minuts
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17 taller didàctic temporal

la memòrIa de la seda

la cria del cuc de seda ha estat 
històricament una activitat econòmica 
molt arrelada als pobles de la 
comarca, fins que a mitjan segle XiX va 
desaparéixer pràcticament per complet 
en ser substituïda la morera “les fulles 
de la qual els servien d’aliment” pel 
taronger. per això el Museu vol contribuir 
a reviscolar aquesta tradició arrelada 
als nostres pobles, que a més connecta 
una sèrie de valors relacionats amb el 
coneixement i el respecte al medi natural 
i a la vida dels éssers vius. el Museu 
cria cada any més de deu mil cucs de 
seda per a repartir-los entre els xiquets i 
xiquetes que ens visiten amb l’escola o 
acompanyats pels seus pares , desprès 
de fer el taller o superar algunes proves 
que els proposem.

Taller de 
CUCs de seda

data: abril-maig

descripció: el taller de cucs de seda 
s’emmarca dins el cicle «la memòria 
de la seda». observant espècimens 
naturals, fem un repàs del procés 
metamòrfic de bòmbix mori, des dels 
ous fins a la papallona. desprès els 
participants elaboren un cuc amb 
pasta de modelar.

participants: de 4 a 12 anys

duració: 60-75 minuts.

QUI TInga CUCs, 
QUe pele FUlla

data: abril-maig

descripció: dinàmica lúdica per conéixer 
l’activitat sericícola valenciana a partir 
del lèxic i la imatge gràfica d’aquesta 
pràctica tradicional.

participants: totes les edats (amb 
adaptacions específiques)

duració: 60-75 minuts.

18

dIa InTernaCIOnal 
dels mUseUs

Jornada de portes obertes 
commemorant el dIM.
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19 exposicions 
temporals

de l’OlIvera 
a l’OlI

data: setembre-octubre

descripció: exposició 
didàctica amb jocs 
per conéixer el procés 
de conreu de l’olivera, 
la producció d’oli, les 
seues propietats els seus 
usos, la simbologia i les 
expressions de la cultura 
popular valenciana 
al voltant d’aquests 
productes.

20 exposicions 
temporals

CanvIa de 
sabaTes

data: Novembre

descripció: exposició 
fotogràfica itinerant de 
seteM sobre la producció 
de calçat en Bangladesh i 
les condicions laborals de 
les adoberies de cuir en 
Hazaribagh. 

15
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21 exposicions 
temporals

COnvIUre 
és vIUre

data: desembre

descripció: exposició 
participativa itinerant 
de paM orientada a la 
reflexió sobre les relacions 
entre els humans i els 
animals a partir de la 
literatura, la cultura 
tradicional i l’art.

22 exposicions 
temporals

beTlem 
TradICIOnal

data: Novembre-
desembre

descripció: Betlem 
monumental, amb 
paisatges i estructures 
fets de manera artesanal 
muntat per l’associació de 
Betlemmistes de torrent.
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