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L’ edifici està pensat des del punt de vista de les necessitats dels fallers i tots els actes que comporta la festa, 
en tres mòduls diferenciats però units i interrelacionats entre si. D’una banda està el saló d’actes, per una altra 
l`edifici administrati u i un tercer cos és el destinat al Museu Faller (CIFES). La zona i el volum que cadascun té 
és diferent. el Museu Faller (CIFES) de volums circulars disposa la seua entrada en el vestíbul situat en la planta 
baixa del complex. Té una superfície total de 333.77 metres quadrats.

  1. Les falles de Gandia
  2  Falles i ciutat
  3. Indumentaria
  4. Reinat
  5. Armonia Explosiva
  6. Elaboració de Ninot
  7. Ninot indultat
  8. Els Casals
  9. La Plaça. Foc Monumental
10. Melodia Fallera
11. Sàtira i llibret
12. Punt de venda
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INDUMENTaRIA
Després d’abandonar la sala de projecció el visitant entra en la zona diàfana del 
Museu, ací començarà el recorregut amb la indumentària artesanal i tradicional. 
Aquest apartat està morfològicament pensat desde quatre punts de vista que 
es complementen entre si. El primer d’ells es desenvolupa en la vitrina que 
recorre el mur, ací s’exposen els vestits típics valencians tant d’home com de 
dona fent un recorregut des del segle XVIII fi ns als nostres dies. L`objectiu 
és mostrar l`evolució de la indumentària tenint en compte que les teles dels 
vestits són un dels atractius més espectaculars per al visitant per la seua arte-
sanalitat i el seu colorit. L`explicació del contingut de la vitrina està col locada 
en el vidre, d’aquesta forma serà fàcil llegir i mirar els elements que apareixen 
comentats. S’amplia amb fotografies i textos que recorren el mur aprofundint més 
sobre la temàtica. La segona part de la indumentària està representada per la projecció 
d’un vídeo en una pantalla de plasma de 42” titulat abillament. En ell es presenta el ritual de complements amb 
els quals es vesteix una fallera, tota la precisió dels moviments aconsegueixen una harmonia que arriba a emo-
cionar. A continuació de la vitrina es disposa una aplicació interactiva en una pantalla tàctil, és el tercer punt de 
vista. Ací apareixen totes les falleres majors que han ocupat aquest càrrec en la ciutat de Gandia. La seua foto 
està inclosa en una fitxa on apareix el seu nom i l’ any de regnat. Finalment arribem a la vitrina apaïsada dedi-
cada a l`ornamentació. S’exposen alguns exemples de granadures, joies, pintes, camafeus, alguns d’ells de gran 
valor, utilitzats en els vestits de fallera. Cal esmentar que altres vestits i complements tèxti ls adornen diverses 
zones del la exposició permanent, aquests van canviant segons la disponibilitat de la col lecció.

FALLES I CIUTAT
Un sistema de sis panells extraïbles continuen el recorregut. Amb 
el títol retolat en el seu cant i ocults en el plànol de la paret, ens 
ampliaran informació sobre diversos aspectes relacionats amb 
la influència de les falles en la ciutat; la presentació, el pregó, la 
exaltació, la ofrena, etc. El panell retro-il.luminat s’encén quan 
ho traiem del mur, en ell apareixen fotografies de l`arxiu conve-
nientment explicades il lustrant el tema que es vol abordar. És 
una manera de que el visitant puga ampliar la informació si està 
interessat.



El

l



.



s’



8

PUNT DE VENDA
Finalitzada la visita el visitant es dirigeix cap a la porta d’eixida i passa pel punt de marxandatge amb una me-
nuda zona d’emmagatzematge. S’ofereixen articles relacionats amb l`exposició que hi ha a l`interior, així com 
material d’informació i interès cultural sobre la festa. El Museu està pensat i projectat com un tot, aconsegueix 
una harmonia en tot el seu interior que es basa en el disseny i la decoració dels murs amb motius suaument 
suggerits relacionats amb la rica ornamentació de la indumentària valenciana i l`ampli món de 
fantasia dels ninots. Totes les explicacions disposen del seu lloc específic així 
com de caràcters adequats per a cada tema, a més apareixen sempre en 
tres idiomes diferents, valencià, castellà i anglès, cal destacar que el tot 
l`edifici està adaptat perfectament per a les persones amb minusvalidesa. 
El compromís del Museu amb associacions de discapacitats és ferm, no 
solament adaptant-ho per a pal liar les seues manques, sinó també, 
col laborant amb ells en la venda de manualitats relacionades 
amb la tradició valenciana o exposant obres de la seua creació 
tant en l`exposició permanent, com en les exposicions tempo-
rals.
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6) Activitats:

Les activitats començaran tenint en compte els coneixements previs del que es vulga donar a conèixer. 
S’introduiran amb la major quantitat d’eines de motivació de les quals disposem i la finalitat és que es consoli-
den els conceptes de manera sintètica. El dossier d’activitats es podrà fer en grups menuts, amb el gran grup o 
de manera individual, així podem adaptar-les a la necessitat de cada context específic.

La temporalització de les activitats la detallarem en l`annex que inclourà la explicació i desenvolupament de 
tots els exercicis del tallers.
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JUSTIFICACIÓ:

El Museu Faller de Gandia està dedicat a la explicació de la festa de les falles, es a dir, de tot allò que confor-
ma el moviment faller. No hi ha dubte que l`element central de la festa és el monument faller. Una vegada els 
alumnes han visitat l`exposició permanent podran fer-se una idea de com es construeix una falla, així amb 
aquest taller  podran fer el seu propi monument faller passant una bona estona i treballant en equip alhora 
que fiquen en pràctica el que han vist en la seua visita al CIFES assolint els conceptes mitjançant l`aplicació dels 
materials que  nosaltres els donarem en un context (el taller de Museu) en el qual trobaran ninots i escenes de 
falles que els facilitarà la feina. La capacitat imaginativa, la destresa manual i la imaginació per a la elaboració de 
textos senzills i satírics seran el cos central de l`activitat.

1. Unitat didàctica:  CONSTRUÏM UNA FALLA
(Artista faller per un dia).
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i així consolidar els concep-
tes que han aprés en la visita al Museu Faller de Gandia.
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AVALUACIÓ:

L`activitat és totalment lúdica, no hi haurà avaluació dels alumnes per  ficar una nota o donar un reconeixe-
ment acadèmic. Nosaltres des del Museu volem donar l`oportunitat de fer l`activitat únicament com una eina 
per a gaudir des de la part pràctica, qualsevol tipus d’avaluació referent a l`alumne, si hi ha, serà responsabilitat 
del tutor/a del centre educatiu al qual pertany. La nostra tasca es centrarà en transmetre i fer partícips de la 
millor forma possible tots els continguts al global d’alumnes independentment de la seua capacitat i col labora-
ció, sempre adaptant-nos a ells buscant els recursos necessaris per a que qualsevol desenvolupe l`activitat de la 
millor manera possible.

El que si serà avaluat serà la nostra tasca, l`activitat, els formadors i els procediments utilitzats en el seu des-
envolupament. Per portar a terme açò farem una enquesta que enviarem als tutors per correu electrònic per 
a que puguen omplir-la i tornar-la a la nostra adreça electrònica. Així comprovarem el grau de satisfacció dels 
professors i també es preguntarà per l`acceptació que ha tingut l`activitat en els alumnes, a més de deixar un 
apartat per crítiques i suggeriments. Esta part serà fonamental per a reconduir l`activitat i aprendre de cadas-
cun dels tallers que fem.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

És molt important que sempre tinguem la capacitat de flexibilitzar les diferents parts de l`activitat en funció de 
les necessitats particulars. 

Els grups s’adaptaran al ritme de treball de l`alumnat i les tasques individuals s’ampliaran o seran adaptades a la 
necessitat del alumne. El taller “Construïm una falla” per la seua especificitat ens permet treballar amb antela-
ció les diferents necessitats especials que ens podem trobar en els alumnes que faran el taller. 

Per alumnes amb deficiències auditives es ficaran les instruccions en paper escrit, mentre que els invidents 
seran guiats per els educadors i podran tocar ninots reals per fer-se una idea mitjançant el tacte dels materials 
que van a treballar, de les formes i els volums. Referint-nos als alumnes amb graus de deficiència mental ens 
adaptarem segons la seua discapacitat. No podem obviar que cada alumne és únic i hem de adaptar-nos a ell 
amb totes les seues particularitats sobretot en aquells de necessitats educatives especials.
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2. Unitat didàctica: LA PIROTÈCNIA (L’ art de fer coets).

JUSTIFICACIÓ:

El Museu Faller de Gandia està dedicat a la explicació de la festa de les falles, es a dir, de tot allò que conforma 
el moviment faller. Un element fonamental és la pirotècnia sense la qual no es podria entendre la celebració de 
la festa els dies de març, la qual té un espai propi dins del Museu. Una vegada els alumnes han visitat l`exposició 
permanent podran fer-se una idea del treball artesanal, els perills i el protagonisme del artesà pirotècnic. En el 
taller podran experimentar l`artesania del treball pirotècnic alhora que seran conscients dels perills que tenen 
els coets i la seua manipulació preparant-los i educant-los en  l’ús adequat. Els alumnes passaran una bona 
estona treballant en equip alhora que fiquen en pràctica el que han vist en la seua visita al CIFES assolint els 
conceptes mitjançant l`aplicació dels materials que  nosaltres els donarem en un context (el taller de Museu) 
en el qual trobaran exemples  que els facilitaran la feina. La capacitat imaginativa, la destresa manual i la cons-
cienciació de la perillositat dels artefactes pirotècnics seran el cos central de l’ activitat.
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AVALUACIÓ:

L’ activitat és totalment lúdica, no hi haurà avaluació dels alumnes per  ficar una nota o donar un reconeixe-
ment acadèmic. Nosaltres des del Museu volem donar l`oportunitat de fer l`activitat únicament com una eina 
per a gaudir des de la part pràctica i formar a l`alumne en la conscienciació de la perillositat dels artefactes 
pirotècnics i l’ús responsable, qualsevol tipus d’avaluació referent a l`alumne, si hi ha, serà responsabilitat del 
tutor/a del centre educatiu al qual pertany. La nostra tasca es centrarà en transmetre i fer partícips de la millor 
forma possible tots els continguts al global d’alumnes independentment de la seua capacitat i col laboració, 
sempre adaptant-nos a ells buscant els recursos necessaris per a que qualsevol desenvolupe l`activitat de la 
millor manera possible.
     
El que si serà avaluat serà la nostra tasca, l`activitat, els formadors i els procediments utilitzats en el seu des-
envolupament. Per portar a terme açò farem una enquesta que enviarem als tutors per correu electrònic per 
a que puguen omplir-la i tornar-la a la nostra adreça electrònica. Així comprovarem el grau de satisfacció dels 
professors i també es preguntarà per l`acceptació que ha tingut l`activitat en els alumnes, a més de deixar un 
apartat per crítiques i suggeriments. Esta part serà fonamental per a reconduir l`activitat i aprendre de cadas-
cun dels tallers que fem.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

És molt important que sempre tinguem la capacitat de flexibilitzar les diferents parts de l`activitat en funció 
de les necessitats particulars. Els grups s’adaptaran al ritme de treball de l`alumnat i les tasques individuals 
s’ampliaran o seran adaptades a la necessitat del alumne. El taller “La pirotècnia, l`art de fer coets” per la seua 
especificitat ens permet treballar amb antelació les diferents necessitats especials que ens podem trobar en els 
alumnes que faran el taller. Per alumnes amb deficiències auditives es ficaran les instruccions en paper escrit, 
mentre que els invidents seran guiats per els educadors i podran tocar coets acabats per fer-se una idea mit-
jançant el tacte dels materials que van a treballar, de les formes i els volums.

Referint-nos als alumnes amb graus de deficiència mental ens adaptarem segons la seua discapacitat. No po-
dem obviar que cada alumne és únic i hem de adaptar-nos a ell amb totes les seues particularitats sobretot en 
aquells de necessitats educatives especials.
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