La València científica

La cultura valenciana ha destacat sempre per les seues aportacions científiques, una tradició que es remunta a l’època islàmica
amb el desenvolupament de la medicina i arriba als nostres dies
a través de nombroses fites històriques i noms de referència. Per
aquest motiu, la ruta La València Científica recorre dos dels escenaris de la ciutat de València on la ciència constitueix el seu principal atractiu: el Museu dels Ciències i L’Hemisfèric, punts de
referència de la ciència mostrada de forma interactiva, i el Museu
de Ciències Naturals En aquestes tres parades, el visitant podrà
participar en els tallers i activitats lúdiques dels museus per a
complementar una jornada d’experimentació i coneixement.
TIN EN COMPTE
• Durada de la ruta completa: 6 hores aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulteu els horaris dels recintes.
• Cost: tarifes de museus i activitats complementàries.
• Utilitzeu transport privat entre els punts (4,4 km).

La va l È nc i a c i entíf i ca

valència

33

Entrada accessible

Ascensor

Itinerari accessible
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Museu de les Ciències
El Museu dels Ciències és un dels icònics edificis que forma
part de la Ciutat de les Arts i les Ciències junt a l’Hemisfèric,
l’Umbracle, l’Oceanogràfic, el Palau de Les Arts i l’Àgora. El
conjunt és en l›actualitat una de les construccions d›arquitectura
avantguardista més espectaculars del món. A més, als taller de
La Ciència a Escena, dirigits a tots els públics, es pot disfrutar
de la ciència en directe i participar en els experiments proposats,
pensats per a fer arribar els conceptes científics d’una manera
divertida i didàctica.
Consulteu més info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad
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TARIFA
Adults: 8,80 €
Reduïda: 6,20 €
Les tarifes poden ser modificades per l’entitat, per la qual cosa s’aconsella consultar
abans de la visita a la pàgina web: www.cac.es

CONTACTE
Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013 València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es
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L’Hemisfèric
L’Hemisfèric és un edifici espectacular i conté una gran esfera que constitueix la sala de projeccions més gran d’Espanya,
amb res sistemes de projecció diferents en gran format: IMAX
DOME, cinema digital en 3D i projeccions digitals i en 3D, a
més de representacions astronòmiques i espectacles d’entreteniment.
Consulteu més info en www.cac.es y www.cac.es/info/accesibilidad
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TARIFA
Adults: 8 €
Reduïda: 6,20 €

CONTACTE
Ciutat de les Arts i les Ciències
Av. Profesor López Piñero, 7
46013 València
+34 961 974 686
reservas@cac.es
www.cac.es

Banys accessibles

Aparcament reservat

Bar
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Museu de Ciències Naturals
Aquest espai d’oci cultural, divulgació, estudi i conservació del
patrimoni científic i natural ubicat a Valècia mostra al visitant la
importància científica al llarg de la història a través de diverses
col·leccions, entre elles, la millor sobre fòssils del plistocè americà. Aquest museu, situat en un enclavament únic com el Jardí de
Vivers, mostra la relació entre la ciència i la tecnologia, la història
de la vida i l’evolució en el planeta o els ecosistemes de la Devesa,
L’Albufera o L’Horta valencianes, entre altres aspectes.
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TARIFA
General: 2 € / Abonament de 3 dies: 6 €
Gratuïta:
— persones amb discapacitat i acompanyant amb acreditació.
— dissabte, diumenge i festius de 15 a 19h
Visites guiades i tallers amb reserva prèvia:
reservarciencias@gmail.com / 685 530 840

CONTACTE
General Elío (Jardins Vivers), s/n
46010 València
+34 962 084 313
museociencias@valencia.es

Sabies que...?
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…la formiga és l’animal amb el cervell
més gran en relació a la seua grandària,
capaç d’alçar 50 vegades el seu propi pes?
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…Pilar Mateo és una científica valenciana, coneguda per haver desenvolupat una
pintura insecticida eficaç per a controlar
la presència d’artròpodes i les malalties
que aquests transmeten, com la malaltia
de Xagas?

Viu l’entorn
Museu de les Ciències
En els tallers de la Ciència a Escena
del Museu es pot experimentar la
ciència en directe, on el públic, de
totes les edats, presència i participa
d’experiments la finalitat dels quals
és sorprendre majors i xicotets, fent
comprensibles conceptes científics
d’una manera divertida. No és necessària l’entrada del Museu, encara
que tenen un preu addicional. Tarifa
Tallers de la Ciència a Escena: 3,5 €
Museo de Ciencias Naturales
Aquest centre ofereix diversos tallers
i activitats segons l’edat dels participants. Tarifa tallers: 4€.
Tarifa activitats: 3€. Reserva prèvia:
reservarciencias@gmail.com

…quan es van descobrir els primers fòssils
de dinosaures a la Xina, es va creure que
eren ossos de dracs gegants?
… el cromosoma I és tres vegades més
xicotet que el cromosoma X i té molts
menys gens, al voltant de 75 enfront dels
més de mil gens del cromosoma X?
… en l’espai, sense gravetat, descendeix
la pressió sobre l’espina dorsal, per la qual
cosa els astronautes creixen fins a 5 centímetres?
…la llum tarda 8 minuts i 17 segons a
viatjar des del Sol fins a la superfície terrestre?
…els arcs de Sant Martí són realment
circulars i que nosaltres només veiem la
meitat d’ells perquè l’horitzó de la terra
els tapa?
...L’Hemisfèric va ser el primer edifici de la
Ciutat de les Arts i les Ciències que va obrir
les seues portes al públic, a l’abril de 1998?

On menjar i allotjar-se
Hotel Ilunion Aqua 4
C/ Luis García-Berlanga, 19 / València

+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionaqua4.com

