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 El Salvador                 

 Porta dels Serrans                   

 Cripta de San Vicent 

 Catedral de València 

 Reial col·legi del Corpus Christie 
 
Recomanat per a tots els cursos 

VISITES GUIADES: començaran a les 10:00 hores en el lloc on  
s’indicarà prèviament. La durada de cada visita serà de 3 hores apro-
ximadament amb un descans de 30 minuts. Es realitzen de dimarts a 
divendres. 

PRESSUPOST per a grups: 

 6€ per alumne.  (mím. 20 pax). 

 5€ per persona.  
    (grups superiors a 30 places). 

 Podeu demanar pressupost de bus. 
 
FIL-PER-RANDA                              
Carrer d´Espinosa                          
despatx 106             Informació i gestió: 
46008 València    Jaume Vilanova 
 961 25 53 78 / 680 73 42 07 
grupsfilperanda@gmail.com 

LLEGENDES FANTÀSTIQUES 

Compta la tradició que, d’antuvi, 
quan una gran muralla envoltava 
València, els que no havien arribat 
abans de la caiguda del sol, troba-
ven la ciutat tancada, i pernocta-
ven extramurs reunits al voltant 
d’una bona foguera, al peu de les 
portes... “a la lluna de València” 
explicant-se llegendes fantàsti-
ques, increïbles, que avui trobem 
reflectides en els murs dels edificis 
històrics. 
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PASSEJADES  
PER A GRUPS ESCOLARS 

 

 Museu arqueològic Beneficència 

 Passeig per l’espai de Valentia 

 Museu Arqueològic de l’Almoina  

 Sant Vicent Màrtir 
 
Recomanat per a tots els cursos 

 
 VALENTIA ROMANA 

Els arqueòlegs han posat punt final a 
l’excavació del solar de l’Almoina de 
València. Situat al lloc on es conside-
ra que estigué el nucli fundacional de 
la ciutat, aquests estudis han donat 
un munt de dades sobre la història 
més desconeguda de la València ro-
mana.  
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VALÈNCIA MORA  
ELS VERSOS DE LA MITJA LLUNA 

Guiats pels versos dels poetes arabigo-
valencians del segle XI, ens deixarem 
dur pel perfum finíssim de llessamí i 
murta del jardins acaronats pel soroll 
rialler de les fonts, envoltades de plan-
tes i arbres fruiters,  travessarem amb 
serenor a l’esguard de la mitja lluna, la 
mateixa que inspirà els poetes valenci-
ans de l’Al-Andalus.  
 

 Plaça del Tossal 

 Museu arqueològic del Tossal 

 Muralla d’època islàmica 

 Portal de la Valldigna 

 El tribunal de les aigües 

 Banys de l’Almirall. 
          
   Recomanat per a tots els cursos 

 
El regne independent 
de València que creà el 
rei Jaume I suposà 
una concepció nova 
per a la seua època. El 
rei no vol que València 
es convertisca en un 
apèndix senyorial i 
latifundista (una mena 
d’Andalusia de la Coro-
na d’Aragó). 
 

 Torre d’Alí Bufat 

 Porta del Palau de la Catedral 

 Capella del Rei Jaume I  

 Monument al rei Jaume I  

 Museu Arxiu Municipal de València  
 
   Recomanat per a tots els cursos 

 JAUME I  
LA CONQUESTA DE VALÈNCIA 
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A causa del gran auge comercial 
que va desenvolupar al llarg del 
segle XV la ciutat de València, la 
supremacia en la Corona Catala-
no-Aragonesa va passar de Bar-
celona a la nostra ciutat. En 
aquell temps València va ser una 
de les ciutats més potents de la 
Mediterrània, mantenia llaços 
comercials amb els països musulmans d'Àfrica, els francesos, 
les repúbliques italianes, Flandes i el centre d'Europa des d'on 
arribaven infinitat de comerciants.  
          

 La Porta de Serrans                    

 Palau de la Generalitat  

 Palau de la Batlia 

 L’Almodí   

 Catedral          Recomanat 3 i 4 de l’ESO  

 La Llotja dels Mercaders    1er BATXILLER 
 

En el segle XIX el desenvolupament eco-
nòmic de la ciutat de València van ser 
extraordinaris a causa especialment de 
l’expansió agrícola, el comerç i l’exporta-
ció de la taronja. L’arribada dels corrents 
modernistes a València va ser de la mà 
d’uns quants joves arquitectes titulats a 
l’Escola de Barcelona, on havien    cone-
gut construccions del primer modernis-
me.  
                                      

 Casa dels Dracs 

 Mercat de Colom 

 Casa de  les Roses 

 Casa de les Taronges 

 Estació del Nord   
                         RECOMANAT 1er i 2on de BATXILLER 

 
VALÈNCIA AL SEGLE XV  

 
 
 VALÈNCIA MODERNISTA 


