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3. Què signifi ca la paraula falla original-
ment en el valencià medieval? 

4. Per qui van ser iniciades les falles?

5. A quin patró li dedicaven la festa?

6. Al llarg de quin segle les falles comen-
çaren a omplir carrers i places tant a 

València com a altres localitats?

7. En quin any es va plantar la primera 
falla a Alzira i en quina plaça?

8.  En quin temps històric es va ofi cialitzar la 
Setmana Fallera i es va crear el títol de la 

Bellesa del Foc i la Regina de les Festes?

9. Des de quin any les falles són Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Humanitat?

10. En l’actualitat, aproximadament, 
quants fallers, quantes comissions 

i quants monuments, entre grans i infantils, 
hi ha a Alzira?

ETIMOLOGIA I HISTÒRIA

1. Després de llegir la defi nició que hi ha 
al museu, descriu què és una falla. 

2. A mitjan segle , com eren els ninots 
i de què estaven fets? 

3. A partir de la dècada dels anys trenta 
del segle , quins tres elements com-

ponen un monument faller?  

4. A Alzira es va plantar l’any 1949 una 
falla ambulant. Com es deia?

I sobre què estava muntada i com es 
podia moure?

5. Quin artista faller va proposar indultar 
ninots de falla i quin any es va fer la 

primera Exposició del Ninot?

6. A Alzira, en quin any es va fer la prime-
ra exposició de ninots i en quin lloc?

7. Per què a Alzira els ninots més antics 
conservats són de 1989?

FALLA I NINOT INDULTAT

1. 
Quins dos mètodes fonamentals hi ha 
en la realització d’una falla i els seus 

ninots? 

2. 
Quina és la preproducció més antiga?

3. 
Escriu per ordre les huit parts que se 
seguien en la construcció d’una falla i 

dels seus ninots en la reproducció per motle.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4. 
Des de fi nals dels anys huitanta quin 
material s’utilitza majoritàriament per 

a fer les falles?

5. 
Quins passos de la construcció antiga 
han desaparegut dels tallers per la re-

alització de l’escultura directa?

EL PROCÉS ARTÍSTIC

1. 
Quins són els dos plats d’arròs més 
populars durant els dies de falles? 

2. 
Quins són els ingredients que acom-
panyen l’autèntica paella d’Alzira?

3. 
Quins són els dos postres més típics?

 
4. 

Quins són els ingredients que s’usen 
per fer els famosos bunyols?

GASTRONOMIA

INDUMENTÀRIA

1. 
Des de quina dècada la festa fallera 
ha utilitzat la indumentària tradicional 

valenciana?

2. 
Observa les vitrines dels complements 
i escriu-ne el nom de tres dels més tí-

pics usats per les falleres.

3. 
Dibuixa un xiquet o una xiqueta amb 
el seu vestit faller. 
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MÚSICA

NOM I COGNOMS

ESCOLA DATA

1. Com eren inicialment els textos expli-
catius de la falla? 

2. Quin autor va publicar en 1855 el pri-
mer llibret faller documentat?

3. Quina institució va atorgar els pri-
mers guardons de llibres de falla l’any 

1903?

4. Escriu, almenys, quatre de les parts o 
de les seccions més habituals de l’es-

tructura dels llibres de falla actuals.

LLIBRET

1. Quin músic va composar 
l’Himne Regional?

2. Quins instruments tenim els valen-
cians i les valencianes com a senyal 

d’identitat i que formen part imprescindible 
en quasi totes les festes?

3. Quina festa o concurs musical es fa a 
Alzira amb participació de les bandes 

de música que acompanyen les diferents 
comissions falleres?

CASAL, EXERCICI FALLER 
I DIES DE FALLES

1. Què és el casal?

2. Digues tres activitats que facen les falles 
al llarg de l’any, fora dels dies de falla. 

3. Digues tres activitats que es facen du-
rant els dies de falles.

1. Digues tres tipus de focs d’artifi ci que 
tenen una presència constant en les 

festes valencianes 

2. Què és una mascletà?

3. Amb què es culmina i es clausura la 
festa de les falles? 

4. Escriu el nom de quatre professions 
implicades en les falles.

PIROTÈCNIA 
I PROFESSIONS IMPLICADES

1. Observa els esbossos, les maquetes 
i els ninots de tot el Museu Faller 

d’Alzira i dibuixa l’esbós de la teua falla o 
el teu ninot digne de ser indultat.

2. Descriu amb paraules el ninot o l’escena de falla que més t’ha 
agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.

3. Explica per què és el teu ninot preferit. Què és el que més t’agrada?

4. Fes-li una foto al ninot o a l’escena que més t’ha 
agradat del museu. Quan tornes a l’escola, proposa al 

teu mestre o mestra una activitat per equips: imprimiu les 
vostres fotos i retalleu les siluetes dels 
ninots. Després, apegueu les 
fi gures en una cartolina i 
un collage amb la vostra 
composició per a una falla.

5. Proposa al teu equip la redacció en vers de l’ex-
plicació de la falla que heu dissenyat amb els 

retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres 
primers versos:

6. La guia didàctica del Museu 
Faller d’Alzira s’ha imprés 

amb un format que permet la 
construcció d’un cub. Munta’l, 
però abans llig l’enunciat de 

l’activitat número set.

7. Amb tots els cubs de 
la classe, proposa al teu 

mestre o mestra, la construcció 
d’una falla experimental. Hi podeu 
afegir, a més del cubs amb els 

vostres dibuixos de ninots ben 
visibles, tots aquells elements que la 

vostra imaginació considere adequats i 
importants per a la construcció de la 

vostra falla.
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3. Què signifi ca la paraula falla original-
ment en el valencià medieval? 

4. Per qui van ser iniciades les falles?

5. A quin patró li dedicaven la festa?

6. Al llarg de quin segle les falles comen-
çaren a omplir carrers i places tant a 

València com a altres localitats?

7. En quin any es va plantar la primera 
falla a Alzira i en quina plaça?

8.  En quin temps històric es va ofi cialitzar la 
Setmana Fallera i es va crear el títol de la 

Bellesa del Foc i la Regina de les Festes?

9. Des de quin any les falles són Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Humanitat?

10. En l’actualitat, aproximadament, 
quants fallers, quantes comissions 

i quants monuments, entre grans i infantils, 
hi ha a Alzira?

ETIMOLOGIA I HISTÒRIA

1. Després de llegir la defi nició que hi ha 
al museu, descriu què és una falla. 

2. A mitjan segle , com eren els ninots 
i de què estaven fets? 

3. A partir de la dècada dels anys trenta 
del segle , quins tres elements com-

ponen un monument faller?  

4. A Alzira es va plantar l’any 1949 una 
falla ambulant. Com es deia?

I sobre què estava muntada i com es 
podia moure?

5. Quin artista faller va proposar indultar 
ninots de falla i quin any es va fer la 

primera Exposició del Ninot?

6. A Alzira, en quin any es va fer la prime-
ra exposició de ninots i en quin lloc?

7. Per què a Alzira els ninots més antics 
conservats són de 1989?

FALLA I NINOT INDULTAT

1. 
Quins dos mètodes fonamentals hi ha 
en la realització d’una falla i els seus 

ninots? 

2. 
Quina és la preproducció més antiga?

3. 
Escriu per ordre les huit parts que se 
seguien en la construcció d’una falla i 

dels seus ninots en la reproducció per motle.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4. 
Des de fi nals dels anys huitanta quin 
material s’utilitza majoritàriament per 

a fer les falles?

5. 
Quins passos de la construcció antiga 
han desaparegut dels tallers per la re-

alització de l’escultura directa?
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3. 
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per fer els famosos bunyols?
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valenciana?
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pics usats per les falleres.
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Dibuixa un xiquet o una xiqueta amb 
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de música que acompanyen les diferents 
comissions falleres?

CASAL, EXERCICI FALLER 
I DIES DE FALLES

1. Què és el casal?

2. Digues tres activitats que facen les falles 
al llarg de l’any, fora dels dies de falla. 

3. Digues tres activitats que es facen du-
rant els dies de falles.

1. Digues tres tipus de focs d’artifi ci que 
tenen una presència constant en les 

festes valencianes 

2. Què és una mascletà?

3. Amb què es culmina i es clausura la 
festa de les falles? 

4. Escriu el nom de quatre professions 
implicades en les falles.

PIROTÈCNIA 
I PROFESSIONS IMPLICADES

1. Observa els esbossos, les maquetes 
i els ninots de tot el Museu Faller 

d’Alzira i dibuixa l’esbós de la teua falla o 
el teu ninot digne de ser indultat.

2. Descriu amb paraules el ninot o l’escena de falla que més t’ha 
agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.

3. Explica per què és el teu ninot preferit. Què és el que més t’agrada?

4. Fes-li una foto al ninot o a l’escena que més t’ha 
agradat del museu. Quan tornes a l’escola, proposa al 

teu mestre o mestra una activitat per equips: imprimiu les 
vostres fotos i retalleu les siluetes dels 
ninots. Després, apegueu les 
fi gures en una cartolina i 
un collage amb la vostra 
composició per a una falla.

5. Proposa al teu equip la redacció en vers de l’ex-
plicació de la falla que heu dissenyat amb els 

retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres 
primers versos:

6. La guia didàctica del Museu 
Faller d’Alzira s’ha imprés 

amb un format que permet la 
construcció d’un cub. Munta’l, 
però abans llig l’enunciat de 

l’activitat número set.

7. Amb tots els cubs de 
la classe, proposa al teu 

mestre o mestra, la construcció 
d’una falla experimental. Hi podeu 
afegir, a més del cubs amb els 

vostres dibuixos de ninots ben 
visibles, tots aquells elements que la 

vostra imaginació considere adequats i 
importants per a la construcció de la 

vostra falla.

agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.
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el teu ninot digne de ser indultat.el teu ninot digne de ser indultat.
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5. 5. 
retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres 
primers versos:primers versos:
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mestre o mestra, la construcció mestre o mestra, la construcció 
d’una falla experimental. Hi podeu d’una falla experimental. Hi podeu 
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visibles, tots aquells elements que la visibles, tots aquells elements que la 

vostra imaginació considere adequats i vostra imaginació considere adequats i 

1. A l’entrada del Museu Faller d’Alzira, fi xat en el «directori» i organitza’t un itinerari 
ordenat per les diferents seccions del museu.

Quina visitaràs primer?

Quina visitaràs en últim lloc?

2. Busca en la sopa de lletres següent onze paraules relacionades amb les seccions o 
apartats en què es classifi ca el museu.
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3. 
Què signifi ca la paraula falla original-
ment en el valencià medieval? 

4. 
Per qui van ser iniciades les falles?

5. 
A quin patró li dedicaven la festa?

6. 
Al llarg de quin segle les falles comen-
çaren a omplir carrers i places tant a 

València com a altres localitats?

7. 
En quin any es va plantar la primera 
falla a Alzira i en quina plaça?

8. 
 En quin temps històric es va ofi cialitzar la 
Setmana Fallera i es va crear el títol de la 

Bellesa del Foc i la Regina de les Festes?

9. 
Des de quin any les falles són Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Humanitat?

10. 
En l’actualitat, aproximadament, 
quants fallers, quantes comissions 

i quants monuments, entre grans i infantils, 
hi ha a Alzira?

ETIMOLOGIA I HISTÒRIA

1. 
Després de llegir la defi nició que hi ha 
al museu, descriu què és una falla. 

2. 
A mitjan segle , com eren els ninots 
i de què estaven fets? 

3. 
A partir de la dècada dels anys trenta 
del segle , quins tres elements com-

ponen un monument faller?  

4. 
A Alzira es va plantar l’any 1949 una 
falla ambulant. Com es deia?

I sobre què estava muntada i com es 
podia moure?

5. 
Quin artista faller va proposar indultar 
ninots de falla i quin any es va fer la 

primera Exposició del Ninot?

6. 
A Alzira, en quin any es va fer la prime-
ra exposició de ninots i en quin lloc?

7. 
Per què a Alzira els ninots més antics 
conservats són de 1989?

FALLA I NINOT INDULTAT

1. Quins dos mètodes fonamentals hi ha 
en la realització d’una falla i els seus 

ninots? 

2. Quina és la preproducció més antiga?

3. Escriu per ordre les huit parts que se 
seguien en la construcció d’una falla i 

dels seus ninots en la reproducció per motle.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4. Des de fi nals dels anys huitanta quin 
material s’utilitza majoritàriament per 

a fer les falles?

5. Quins passos de la construcció antiga 
han desaparegut dels tallers per la re-

alització de l’escultura directa?

EL PROCÉS ARTÍSTIC

1. Quins són els dos plats d’arròs més 
populars durant els dies de falles? 

2. Quins són els ingredients que acom-
panyen l’autèntica paella d’Alzira?

3. Quins són els dos postres més típics?

 
4. Quins són els ingredients que s’usen 

per fer els famosos bunyols?

GASTRONOMIA

INDUMENTÀRIA

1. Des de quina dècada la festa fallera 
ha utilitzat la indumentària tradicional 

valenciana?

2. Observa les vitrines dels complements 
i escriu-ne el nom de tres dels més tí-

pics usats per les falleres.

3. Dibuixa un xiquet o una xiqueta amb 
el seu vestit faller. 
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MÚSICA

NOM I COGNOMS

ESCOLA DATA

1. Com eren inicialment els textos expli-
catius de la falla? 

2. Quin autor va publicar en 1855 el pri-
mer llibret faller documentat?

3. Quina institució va atorgar els pri-
mers guardons de llibres de falla l’any 

1903?

4. Escriu, almenys, quatre de les parts o 
de les seccions més habituals de l’es-

tructura dels llibres de falla actuals.

LLIBRET

1. Quin músic va composar 
l’Himne Regional?

2. Quins instruments tenim els valen-
cians i les valencianes com a senyal 

d’identitat i que formen part imprescindible 
en quasi totes les festes?

3. Quina festa o concurs musical es fa a 
Alzira amb participació de les bandes 

de música que acompanyen les diferents 
comissions falleres?

CASAL, EXERCICI FALLER 
I DIES DE FALLES

1. Què és el casal?

2. Digues tres activitats que facen les falles 
al llarg de l’any, fora dels dies de falla. 

3. Digues tres activitats que es facen du-
rant els dies de falles.

1. Digues tres tipus de focs d’artifi ci que 
tenen una presència constant en les 

festes valencianes 

2. Què és una mascletà?

3. Amb què es culmina i es clausura la 
festa de les falles? 

4. Escriu el nom de quatre professions 
implicades en les falles.

PIROTÈCNIA 
I PROFESSIONS IMPLICADES

1. Observa els esbossos, les maquetes 
i els ninots de tot el Museu Faller 

d’Alzira i dibuixa l’esbós de la teua falla o 
el teu ninot digne de ser indultat.

2. Descriu amb paraules el ninot o l’escena de falla que més t’ha 
agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.

3. Explica per què és el teu ninot preferit. Què és el que més t’agrada?

4. Fes-li una foto al ninot o a l’escena que més t’ha 
agradat del museu. Quan tornes a l’escola, proposa al 

teu mestre o mestra una activitat per equips: imprimiu les 
vostres fotos i retalleu les siluetes dels 
ninots. Després, apegueu les 
fi gures en una cartolina i 
un collage amb la vostra 
composició per a una falla.

5. Proposa al teu equip la redacció en vers de l’ex-
plicació de la falla que heu dissenyat amb els 

retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres 
primers versos:

6. La guia didàctica del Museu 
Faller d’Alzira s’ha imprés 

amb un format que permet la 
construcció d’un cub. Munta’l, 
però abans llig l’enunciat de 

l’activitat número set.

7. Amb tots els cubs de 
la classe, proposa al teu 

mestre o mestra, la construcció 
d’una falla experimental. Hi podeu 
afegir, a més del cubs amb els 

vostres dibuixos de ninots ben 
visibles, tots aquells elements que la 

vostra imaginació considere adequats i 
importants per a la construcció de la 

vostra falla.

agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.agradat del museu. És a dir, quin és per a tu el que mereix ser indultat.
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el teu ninot digne de ser indultat.el teu ninot digne de ser indultat.
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artístiques
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5. 5. 
retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres retalls de les fotografi es. Escriu-ne ací els dos o tres 
primers versos:primers versos:

6. 6. 
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vostres dibuixos de ninots ben vostres dibuixos de ninots ben 
visibles, tots aquells elements que la visibles, tots aquells elements que la 

vostra imaginació considere adequats i vostra imaginació considere adequats i 

1. A l’entrada del Museu Faller d’Alzira, fi xat en el «directori» i organitza’t un itinerari 
ordenat per les diferents seccions del museu.

Quina visitaràs primer?

Quina visitaràs en últim lloc?

2. Busca en la sopa de lletres següent onze paraules relacionades amb les seccions o 
apartats en què es classifi ca el museu.
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1. A l’entrada del Museu Faller d’Alzira, fi xat en el «directori» i organitza’t un itinerari 
ordenat per les diferents seccions del museu.

Quina visitaràs primer?

Quina visitaràs en últim lloc?

2. Busca en la sopa de lletres següent onze paraules relacionades amb les seccions o 
apartats en què es classifi ca el museu.

E C H H E M M U S I C A Y R

S N I N O T I N D U L T A T

D U S I V M X A Z L A R L O

K O T A G E V A O M E R L F

P R O C E S A R T I S T I C

N U R C A B C E S A O V B A

U P I R O T E C N I A S R S

X G A S T R O N O M I A E A

I N D U M E N T A R I A T L



MÚSICA

NOM I COGNOMS

ESCOLA DATA

1. Com eren inicialment els textos expli-
catius de la falla? 

2. Quin autor va publicar en 1855 el pri-
mer llibret faller documentat?

3. Quina institució va atorgar els pri-
mers guardons de llibres de falla l’any 

1903?

4. Escriu, almenys, quatre de les parts o 
de les seccions més habituals de l’es-

tructura dels llibres de falla actuals.

LLIBRET

1. Quin músic va composar 
l’Himne Regional?

2. Quins instruments tenim els valen-
cians i les valencianes com a senyal 

d’identitat i que formen part imprescindible 
en quasi totes les festes?

3. Quina festa o concurs musical es fa a 
Alzira amb participació de les bandes 

de música que acompanyen les diferents 
comissions falleres?

CASAL, EXERCICI FALLER 
I DIES DE FALLES

1. Què és el casal?

2. Digues tres activitats que facen les falles 
al llarg de l’any, fora dels dies de falla. 

3. Digues tres activitats que es facen du-
rant els dies de falles.

1. Digues tres tipus de focs d’artifi ci que 
tenen una presència constant en les 

festes valencianes 

2. Què és una mascletà?

3. Amb què es culmina i es clausura la 
festa de les falles? 

4. Escriu el nom de quatre professions 
implicades en les falles.

PIROTÈCNIA 
I PROFESSIONS IMPLICADES

1. Observa els esbossos, les maquetes 
i els ninots de tot el Museu Faller 
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vostres fotos i retalleu les siluetes dels 
ninots. Després, apegueu les 
fi gures en una cartolina i 
un collage amb la vostra 
composició per a una falla.
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3. 
Què signifi ca la paraula falla original-
ment en el valencià medieval? 

4. 
Per qui van ser iniciades les falles?

5. 
A quin patró li dedicaven la festa?

6. 
Al llarg de quin segle les falles comen-
çaren a omplir carrers i places tant a 

València com a altres localitats?

7. 
En quin any es va plantar la primera 
falla a Alzira i en quina plaça?

8. 
 En quin temps històric es va ofi cialitzar la 
Setmana Fallera i es va crear el títol de la 

Bellesa del Foc i la Regina de les Festes?

9. 
Des de quin any les falles són Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la Humanitat?

10. 
En l’actualitat, aproximadament, 
quants fallers, quantes comissions 

i quants monuments, entre grans i infantils, 
hi ha a Alzira?

ETIMOLOGIA I HISTÒRIA

1. 
Després de llegir la defi nició que hi ha 
al museu, descriu què és una falla. 

2. 
A mitjan segle , com eren els ninots 
i de què estaven fets? 

3. 
A partir de la dècada dels anys trenta 
del segle , quins tres elements com-

ponen un monument faller?  

4. 
A Alzira es va plantar l’any 1949 una 
falla ambulant. Com es deia?

I sobre què estava muntada i com es 
podia moure?

5. 
Quin artista faller va proposar indultar 
ninots de falla i quin any es va fer la 

primera Exposició del Ninot?

6. 
A Alzira, en quin any es va fer la prime-
ra exposició de ninots i en quin lloc?

7. 
Per què a Alzira els ninots més antics 
conservats són de 1989?

FALLA I NINOT INDULTAT

1. Quins dos mètodes fonamentals hi ha 
en la realització d’una falla i els seus 

ninots? 

2. Quina és la preproducció més antiga?

3. Escriu per ordre les huit parts que se 
seguien en la construcció d’una falla i 

dels seus ninots en la reproducció per motle.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4. Des de fi nals dels anys huitanta quin 
material s’utilitza majoritàriament per 

a fer les falles?

5. Quins passos de la construcció antiga 
han desaparegut dels tallers per la re-

alització de l’escultura directa?

EL PROCÉS ARTÍSTIC

1. Quins són els dos plats d’arròs més 
populars durant els dies de falles? 

2. Quins són els ingredients que acom-
panyen l’autèntica paella d’Alzira?

3. Quins són els dos postres més típics?

 
4. Quins són els ingredients que s’usen 

per fer els famosos bunyols?

GASTRONOMIA

INDUMENTÀRIA

1. Des de quina dècada la festa fallera 
ha utilitzat la indumentària tradicional 

valenciana?

2. Observa les vitrines dels complements 
i escriu-ne el nom de tres dels més tí-

pics usats per les falleres.

3. Dibuixa un xiquet o una xiqueta amb 
el seu vestit faller. 
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