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A GULPILLERIA
Actividade en liña. Ofertada durante todo o curso.

O material principal da actividade é un vídeo-conto de Raquel
Queizás no que usa diferentes técnicas como os monicreques
para tratar os contidos. 
Solicitude: a través do DEAC con antelación e con confirmación
do Departamento.
Dirixida a alumnado de 3º de infantil a 1º de primaria.
Temporalización: duración do vídeo 15’.
Prezo: 0,70 céntimos por alumno/a. De balde para centros
socios do Museo.

A casa da raposa está, polo xeral, no monte. Porén, no Museo do
Pobo Galego temos unha gulpilleira moi especial. Un cubil nun
recuncho do Museo, onde se instalou a nosa amiga e onde pasa
longas tempadas ao quentiño. Desde alí, cóntanos contos sobre as
cousas que acontecen nese monte no que adoita vivir, e que está
ao lado das nosas casas. 

 

RAPOSADAS NO MUSEO
Actividade Presencial. Ofertada no 1º Trimestre.

Dirixida ao alumnado de 3º de Infantil a 1º de Primaria.
Datas: 5 e 6 de outubro, 3 e 10 de novembro.
Hora de comezo: 11h15 ou 12h30.
Temporalización da contada: 50 minutos. 
Prezo: 0,70 céntimos por alumno/a. De balde para centros socios do Museo.

A raposa é moi lista, é moi curiosa. Gústalle vivir libre no monte mais tamén
achegarse á aldea para ver xogar ás nenas e aos nenos e escoitar os contos que
lles contan na lareira. Raposadas é un espectáculo de contos de tradición oral con
obxectos e monicreques que nos achegará a obxectos e saberes contidos no
Museo. Todo da man da narradora Raquel Queizás.

INFANTIL E 
1º DE

PRIMARIA
 

COSCOBELLOS AO CESTO!
Actividade Presencial Autónoma. Ofertada durante todo o curso.

O material desta actividade está en liña e o profesorado, que é quen dirixe a
actividade, pode traballar con el e adaptalo ao seu alumnado coa axuda, se é
precisa, do departamento de educación do Museo. 
Solicitude: a través do DEAC con antelación e con confirmación do
Departamento.
Dirixida a alumnado de 4º de infantil a 1º de primaria.
Temporalización aproximada: 50 minutos.
Prezo: de balde.

Un xogo que quere achegar aos e ás máis pequenas ao mundo simbólico galego.
Para isto escollemos ao “coscobello”, un personaxe moi escorregadizo, tanto que
para atrapalo precisaremos de moito tino e uns cantos trucos que aprenderedes
polo Museo.

DE 2º A 6º
DE

PRIMARIA DA VARA AO CARABELO.
Actividade Presencial . Ofertada no 1º e 2º Trimestre.

Dirixida ao alumnado de 2º e 3º de Primaria.
Temporalización: 60 minutos. 
Datas e horario: a concertar co departamento de Educación.
Prezo: 0,70 céntimos por alumno/a. De balde para centros socios do
Museo.

Unha visita-obradoiro na que o alumnado terá contacto con saberes e
técnicas do patrimonio náutico e pesqueiro promovendo o respecto e o
coidado polo medio mariño. Simularemos un mar con diferentes
especies de peixes a tamaños reais que haberá que pescar con
pequenas canas montadas con liña. Despois clasificarémolo segundo as
especies e os tamaños, rexeitando aqueles que non sexan comerciais. 



PASEOS VIRTUAIS
Actividade en liña. Ofertada durante todo o

curso.

Dirixida ao alumnado de 4º a 6º de Primaria.
Temporalización: 40 minutos
Datas e horario: a concertar en
servizosdeac@museodopobo.gal
Prezo: 0,70 céntimos por alumno/a. De balde para
centros socios do Museo.

Nestes paseos navegaremos virtualmente por aquela
sala do Museo que máis vos interese. Vós escolledes a
temática e nós mostrámosvola, conversando co
alumnado, a través da sala e dos obxectos que a
conteñen.

PASEOS PRESENCIAIS
Actividade presencial autónoma. Ofertada

durante todo o curso.

 Dirixida ao alumnado de 2º a 6º de Primaria.
Temporalización recomendada: 50 minutos
Datas e horario: a concertar en
servizosdeac@museodopobo.gal
Prezo: de balde.

O alumnado poderá visitar o Museo presencial e
autonomamente, é dicir, dirixido polo profesorado, a
través de materiais lúdicos, como "xogos de pistas",
facilitados desde o DEAC e adaptados ao nivel
formativo de cada curso. 

MICE PETÍS
Actividade en liña . Ofertada durante todo o curso.

Dirixida ao alumnado de 2º a 6º de Primaria.
Temporalización: curtas de aproximadamente 10 minutos, todo o bloque
suxerido desde o Museo suma 60 minutos.
Datas e horario: a concertar en servizosdeac@museodopobo.gal
Prezo: de balde.

Achegarémosvos, a través dun enlace web, curtas cinematográficas en liña
que serven para coñecer outras culturas e maneiras de entender o mundo.

INFORMACIÓN XERAL
Departamento de Educación e Acción Cultural

Museo do Pobo Galego.
 

CORREO-E :  servizosdeac@museodopobo.gal
TELÉFONO XERAL :  981 583 620

EXTENSIÓN TELEFÓNICA DIRECTA :  881976923
HORARIO DE ATENCIÓN TELÉFONICA (suxeita a visitas): de martes a

venres de 9h30 a 15h.
HORARIO DE APERTURA DO MUSEO :  de martes a sábado de 11h a 18h.

Domingo de 11h a 14h. Luns pechado.
MÁIS INFORMACIÓN :  www.museodopobo.gal 

 

ANDRADE + LUPO
Actividade Presencial . Ofertada no 2º Trimestre.

Dirixida ao alumnado de 4º a 6º de Primaria.
Temporalización: 60 minutos
Datas e horario: en marzo e abril. A concertar co departamento de Educación.
Prezo: 0,70 céntimos por alumno/a. De balde para centros socios do Museo.

Faremos unha pequena viaxe na que visitaremos as obras máis destacables de
Domingo Andrade, autor da reforma barroca do edificio onde se sitúa o Museo, o
antigo convento de S. Domingos de Bonaval. Tras isto, poñeremos os cascos de
obra e comezaremos a reconstruír, cos nosos LUPOS, algunha destas grandes
edificacións, centrándonos na famosa escaleira helicoidal.
Lupo é un sistema educativo que utiliza a arquitectura como disciplina
transversal para interpretar a realidade que nos rodea e introducirnos no
coñecemento de moitos campos e disciplinas.

http://sistemalupo.ferminblanco.com/

