A pandemia tivo como consecuencia a paralización das saídas didácticas dos
centros escolares, tamén claro, aos Museos. A pesar desta dificultade, no
DEAC do Museo do Pobo Galego non queremos deixar de estar en contacto
con vós, coa comunidade escolar, aproveitando o potencial didáctico dos
fondos da entidade, cunha serie de materiais e actividades a través das TIC e
da comunicación dixital.
Como todos os programas do DEAC do Museo, estes que vos presentamos,
cumpren cos principios, obxectivos e metodoloxías do Proxecto Educativo do
Museo (PEM), usando o noso patrimonio como espazo de convivencia e
diálogo e coas persoas no centro da acción educativa e cultural. Esta acción,
inclusiva e integradora, realízase desde un axuste entre as filosofías educativas
das intelixencias múltiples, as teorías da aprendizaxe experiencial e da
pluralidade das aprendizaxes, combinadas co foco nos elementos patrimoniais,
o diálogo e a participación.

DO PAN Á RIMA
"Do pan á rima” achéganos á Regueifa, un elemento do noso patrimonio cultural
inmaterial conectado coa improvisación oral en verso. Esta ten presenza en moitas
culturas do mundo e ademais entronca coa actualidade a través de diversas
manifestacións da improvisación, tanto cantada como rimada. Un exemplo destes
tempos pode ser o hip-hop.
Achegarémosvos a ela a partir dunha conexión virtual entre o Museo e a aula onde,
grazas ao uso de imaxes, vídeos e pezas musicais antigas e actuais.
➢ Actividade farase a través dunha conexión virtual utilizando a plataforma
Zoom.
➢ Solicitude: a través do DEAC con antelación e con confirmación do
Departamento.
➢ Dirixida alumnado de secundaria de toda Galicia.
➢ Temporalización: uns 30 minutos por cada grupo.
➢ Prezo: 70ct. por alumno/a. De balde para centros socios do Museo.

MICE PETÍS: ACTIVIDADE DA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA
ETNOGRÁFICO PARA ESCOLAS.
O saber dos pobos, a súa idiosincrasia, a súa maneira de ser e entender o mundo
transmítese de xeración en xeración en forma de historias. O cinema converteuse
nunha importante ferramenta non só para a creación de obras senón para a
transmisión doutras xa existentes na narración oral ou no texto e que chegan a nós
desde a infancia, contribuíndo así a transmisión de mitos e con eles, da identidade dos
pobos.
➢ Sesión en liña de curtas de animación.
➢ Dispoñibles do 23 de marzo ao 23 de abril.
Solicitude: a través do DEAC con antelación e con confirmación do Departamento.
➢ Dirixida alumnado da ESO de toda Galicia.
➢ Temporalización: uns 60 minutos en total si se visualizan todas as curtas.
➢ Prezo: 70ct. por alumno/a. De balde para centros socios do Museo.

TAMÉN OFRECEMOS PARA ESO, BACHARELATO
E CICLOS FORMATIVOS

MATERIAIS DE APOIO EN LIÑA
Seguimos pondo a vosa disposición contidos e materiais en liña para que lle deades uso
cando e como consideredes.
o

Guía de contidos sobre o Museo organizada en bloques temáticos.

o

Propostas de traballos didácticos centradas no folclore ou no monte comunal.

o

Fondo de documentais que pasaron noutras edicións pola MICE - Mostra
Internacional de Cinema Etnográfico, do Museo do Pobo Galego.

o

A historia recente de Galicia a través das conversas do Café da Memoria.

o

Podedes descargalos pinchando aquí.

VISITAS PRESENCIAIS

As visitas ás salas e as actividades didácticas presenciais seguen estando na nosa
oferta,

simplemente

que

terán

que

ser

sempre

concertándoas

con

suficiente antelación, seguindo as recomendacións sanitarias e respectando as
restricións de aforo.
Prezo: 70ct. por alumno/a. De balde para centros socios do Museo.

_____________________________________________________________________

Contáctanos en:
servizosdeac@museodopobo.gal ou no 981 583 620

