INSTRUCIÓNS PARA 1,2,3... MUSEO EN TEST!
Estamos ante unha actividade na que, cunha dinámica lúdica e de descubrimento, os e as
participantes irán construíndo o seu propio percorrido para coñecer os contidos do Museo.
•

O xogo realízase baixo a dirección do persoal docente do centro educativo.

•
Faranse pequenos grupos de alumnos e alumnas que levarán unha copia da folla de
ruta coas pistas e un lapis ou boli.
•
Neste documento achégase as instrución do xogo, as pistas, as solucións e os planos
necesarios para realizar a actividade.
•

O Centro Educativo terá que traer as copias dos materiais impresas.

•
É importante antes de comezar o xogo, presentar o Museo ao alumnado e lembrarlles
a súa responsabilidade cun patrimonio que é de todas as persoas. Tamén deles e delas.
•
Para unha mellor orientación deberase repasar xunto co alumnado o plano do edificio
e indicarlles o elemento central de circulación que é a escaleira helicoidal. Poderedes
conseguilo na recepción do Museo ou traelo impreso do centro.
•
Na procura das pistas primará o traballo cooperativo tentando a distribución de
tarefas entre os e as alumnas que integren cada equipo deixando claro que non hai premio nin
gañadores e que do que se trata é de facer a visita ao Museo dun xeito máis ameno.
•
O xogo ten tres itinerarios que conteñen as mesmas pistas ordenadas de maneiras
diferentes co fin de facilitar o percorrido polo Museo e a procura de información. As pistas
están ordenadas por "Seccións" (referentes ás diferentes salas do Museo). Terán que procurar
as respostas correctas polos paneis das salas.
•
Ao remate do xogo é conveniente realizar unha posta en común das pistas para fixar
coñecementos, aclarar dúbidas e avaliar a actividade.

Lembrade que ante calquera dúbida, consulta ou incidencia, o persoal de sala e de recepción
está aí para axudarvos.
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PISTAS
Exemplar I

1,2,3, o Museo en test

1. Sección de mar
A beta é unha rede coa cal podemos pescar un tipo de peixe, como se chama ese
peixe?
- A sardiña
- A faneca
- A raia
2. Sección de campo
Cal dos seguintes produtos se cultivan na terra de pouca calidade?
- O centeo
- O millo
- O trigo
3. Sección de oficios
En cal dos seguintes oficios falan o latín dos arxinas?
- Carpintaría
- Cantearía
- Ferrería
4. Sección de indumentaria
En Galicia realízanse labores de encaixe, en cal das seguintes zonas se asenta
maioritariamente a súa comercialización?
- En Muxía
- En Camariñas
- En Noia
5. Sección de arquitectura popular
Cal é o lugar onde se produce a compra, venda ou intercambio de produtos?
- O muíño
- As feiras
- As fornadas
6. Sección de sociedade
Que nome lle damos a un grupo de casas asentadas nun lugar?
- Parroquia
- Aldea
- Concello
Moi ben feito rapaces e rapazas, unha vez que chegastes á última pregunta
dirixídevos á entrada do Museo e agardade polo resto dos compañeiros e
compañeiras para solucionar as preguntas xunto do profesorado.

Exemplar II

1,2,3, o Museo en test
1. Sección de indumentaria
En Galicia realízanse labores de encaixe, en cal das seguintes zonas se asenta
maioritariamente a súa comercialización?
- En Camariñas
- En Muxía
- En Noia
2. Sección de arquitectura popular
Cal é o lugar onde se produce a compra, venda ou intercambio de produtos?
- As feiras
- O muíño
- As fornadas
3. Sección de sociedade
Que nome lle damos a un grupo de casas asentadas nun lugar?
- Concello
- Aldea
- Parroquia
4. Sección de campo
Cal dos seguintes produtos se cultivan na terra de pouca calidade?
- O centeo
- O millo
- O trigo
5. Sección de oficios
En cal dos seguintes oficios falan o latín dos arxinas?
- Carpintaría
- Cantearía
- Ferrería
6. Sección de mar
A beta é unha rede coa cal podemos pescar un tipo de peixe, como se chama ese
peixe?
- A raia
- A faneca
- A sardiña
Moi ben feito rapaces e rapazas, unha vez que chegastes á última pregunta
dirixídevos á entrada do Museo e agardade polo resto dos compañeiros e
compañeiras para solucionar as preguntas xunto do profesorado.

Exemplar III

1,2,3, o Museo en test
1. Sección de sociedade
Que nome lle damos a un grupo de casas asentadas nun lugar?
- Concello
- Aldea
- Parroquia
2. Sección de arquitectura popular
Cal é o lugar onde se produce a compra, venda ou intercambio de produtos?
- As feiras
- O muíño
- As fornadas
3. Sección de indumentaria
En Galicia realízanse labores de encaixe, en cal das seguintes zonas se asenta
maioritariamente a súa comercialización?
- En Camariñas
- En Noia
- En Muxía
4. Sección de mar
A beta é unha rede coa cal podemos pescar un tipo de peixe, como se chama ese
peixe?
- A raia
- A faneca
- A sardiña
5. Sección de oficios
En cal dos seguintes oficios falan o latín dos arxinas?
- Carpintaría
- Cantearía
- Ferrería
6. Sección de campo
Cal dos seguintes produtos se cultivan na terra de pouca calidade?
- O centeo
- O trigo
- O millo

Moi ben feito rapaces e rapazas, unha vez que chegastes á última pregunta
dirixídevos á entrada do Museo e agardade polo resto dos compañeiros e
compañeiras para solucionar as preguntas xunto do profesorado.

SOLUCIÓNS.
Folla para o profesorado. A opción correcta vai sinalada en verde.

Exemplar I

1,2,3, o Museo en test

1. Sección de mar
A beta é unha rede coa cal podemos pescar un tipo de peixe, como se chama ese peixe?
- A sardiña
- A faneca
- A raia
2. Sección de campo
Cal dos seguintes produtos se cultivan na terra de pouca calidade?
- O centeo
- O millo
- O trigo
3. Sección de oficios
En cal dos seguintes oficios falan o latín dos arxinas?
- Carpintaría
- Cantearía
- Ferrería
4. Sección de indumentaria
En Galicia realízanse labores de encaixe, en cal das seguintes zonas se asenta
maioritariamente a súa comercialización?
- En Muxía
- En Camariñas
- En Noia
5. Sección de arquitectura popular
Cal é o lugar onde se produce a compra, venda ou intercambio de produtos?
- O muíño
- As feiras
- As fornadas
6. Sección de sociedade
Que nome lle damos a un grupo de casas asentadas nun lugar?
- Parroquia
- Aldea
- Concello

PARA MÁIS INFORMACIÓN
Podedes consultar aquí as guías e os caderniños didácticos para obter máis
información sobre os contidos das salas.

