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Programa de actividades  escolares  
curso 2011/2012 
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          PROGRAMA DIDÁCTICO 2011-2012 
 

 

1.- Fundamentos Teórico metodolóxicos para deseñar o progra-

ma educativo nos museos da rede. 

 

 

2.- Planificación: 

 

        2.1.- Fases do programa (Plan museolóxico educativo): 

                

                  Conceptualización 

 

                  Contextualización 

 

                  Estructuración 

 

                  Instrumentación 

 

 

3.- Avaliación 

 

 

4.- Execución 
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Constructores de Barcos (ESO e BAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O twister da división histórica no Museo do Mar  (Todos os Ni-

veis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=316542&id=1249577403
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Programación Exclusiva do Museo Provincial do 

Mar 

 
  

Os Mamíferos do mar (2º e 3º Ciclo de Primaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balea: O porco do mar (2º e 3º Ciclo de Primaria e ESO) 

 

A caza das baleas (ESO e BAC) 

 

Vexo vexo (Infantil e 1º Ciclo de Primaria) 

 

De costa a costa (2º e 3º Ciclo de Primaria) 
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Bases do programa didáctico da Rede Museística 
 

 

O Museo é un medio de comunicación visitable. Todo mu-

seo ten unha lenda ou ten algo que contar se non, non é un 

museo. Presentamos o plan museolóxico da Rede Museísti-

ca contemplando dúas técnicas nas que basar o traballo: a 

visual e a verbal. Buscamos a  aprendizaxe inconsciente: 

"mirar, escoitar; sentir". 

 

Dende a Rede Museística concebimos os museos como un 

espazo de educación e comunicación alternativa. Espazos de 

encontro e diálogo entre persoas e cultura. Debemos promo-

ver  mediante a apredizaxe unha actitude de valoración do 

patrimonio. Á vez, trataremos de que nos nosos museos os 

obxetos teñan: orden, secuencia, xerarquía e discurso, para 

poder levar a cabo un coherente programa didáctico. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=316523&id=1249577403
http://www.facebook.com/photo.php?pid=291073&id=1249577403
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Fundamentos Teórico-metodolóxicos para deseñar o programa edu-

cativo na Rede Museística Provincial de Lugo. 

 

O modelo organizámolo en catro fases que van do teórico-conceptual ao 

instrumental-operacional. 

 

Nas dúas primeiras fases, de carácter conceptual e contextual, propoñe-

mos estratexias para a reflexión teórica sobre cada un dos museos e o seu 

entorno (museos de sitio, moi asentados no seu territorio).  

Nas dúas últimas, formulamos estratexias para a organización e execución 

das actividades, servizos e produtos que poden xenerarse dende a Rede 

museística. 

O modelo proposto sustentase nun conxunto principios epistemolóxicos, 

teóricos e metodolóxicos que apuntan ao deber ser da educación non for-

mal aplicada ás institucións museísticas; entendendo este tipo de educa-

ción como un proceso que permite o moldeamento da estrutura cognitiva 

dos individuos, para conformar un esquema de pensamento sensibilizado 

e consciente, preparandoo para  valorar por si mesmo a importancia da 

conservación do patrimonio cultural. 

 

O noso modelo, ademáis, considera tamén as categorías do aprendizaxe 

presentes na educación do século XXI, propostas pola UNESCO (1996), 

as cales, aínda que son típicas dos espazos de aprendizaxe formal, poden 

tomarse como referentes para os aprendizaxes en espazos educativos non 

formais. 

 

Estas categorías falan do desenvolvemento de catro aprendizaxes esen-

ciais: o aprender a ser, aprender a coñecer, aprender a facer e o aprender a 

convivir. 

 O "aprender a ser" plantexa o desenrolo persoal-social coma un proceso 

que ten por obxeto odesenvolvemento da persoa  na súa riqueza, na com-

plexidade das súas expresións e nos seus compromisos como membro 

dunha colectividade,  coma cidadán e produtor, inventor de técnicas e 

creador de soños. 

 

Dende os nosos museos, sexan de arte, historia, etnografía, arqueoloxía, é 

posible desenvolver este tipo de aprendizaxe, porque precisamente hacia 
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Actividades Didácticas para toda a Rede 

 
Visita de Iniciación o descubrimento. (Todos os niveis) 

           

 Obxetivo: comprender que as sociedades actuais están condicionadas po-

lo seu pasado histórico. Recoñecer as ferramentas e analizar a súa evolu-

ción e a súa continuidade, así como a necesidade de conservalas para ou-

tras xeracións. 

 

 

Aprendemos a ser: Xogo de persoaxes. (Todos os niveis) 

 

Aprendemos a vivir xuntos: Ferrado, Fanega, Cañado, Real …

¿Cómo vas a pagar o Foro? (ESO) 

 

Aprendemos a facer: Redes de historias. (Secuandaria e BAC) 

 

Aprendemos a facer: Obradoiros de transmisión de saberes: Liño 

en San Paio, Lá en Tor, Velas e redes no Museo do Mar. (Todos 

os niveis) 

 

Toribia, Serpentina e Cipriana cóntanche (Infantil e Primaria). 

 

Aprendemos a coñecer: Os sentidos despertos. (Todos os Niveis) 

 

Explorando Século XV pola provincia de Lugo: Condes de Lemos 

en  Tor; Pardo de Cela no Mar e Os Irmandiños en San Paio.  

 

Follas Novas, Novas Follas. (ESO e BAC) 

 

Itinerario femenino pola Rede Museística : Pezas e Lendas de mu-

lleres. (Todos os Niveis).Visitas guiadas nun percorrido en feminino 

polas coleccións dos museos da Rede 
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onde se enfoca a acción museística é hacia a investigación sobre o home, 

as súas producións culturais e o seu carácter de ser simbólico e produtor 

de sentido.  

 

Neste sentido, son moi proveitosas as actividades que plantexamos centra-

das na activación do pensamento. Aproveitamos a presenza do obxeto in-

cardinado nun "espazo" e construído a partir dun tema, para activar proce-

sos sensorio-perceptivos. Seguindo esta idea, nos nosos museos incitamos  

a captación e comprensión da información dende os cinco sentidos. Parti-

cipar con todo o sentir que  as persoas somos capaces é o noso gran obxe-

tivo no 2010-2011. 

 

O desenvolvemento da aprendizaxe sobre o "coñecer" dende o museo de-

pende da forma na que se conciba e conduce a visita guiada. Xa  non a 

entendemos  só como transmisión de información e ideas, senón como a 

posibilidade de mediar entre o mostrado nos espazos expositivos dos no-

sos catro museos e o público. Esta mediación ofrecémola a través das no-

sas actividades ofrecendo a posibilidade de explorar e descubrir partici-

pando. 

 

O "aprender a facer" plantexa a aplicación dos coñecementos para desen-

volver capacidades concretas de innovación e creación. No museo poten-

ciamos esta aprendizaxe traballando na activación da creatividade e a acti-

tude imaxinativa. Creatividade como acto lúdico, innovador e transgresor 

de fronteiras. O facer no museo recoñece que a interacción coa exposición 

non remata nas salas de exposición, senón que ten que extenderse e conso-

lidarse mediante a interacción. 

 

O convivir. Dende a rede museística, creamos o departamento de capaci-

dades diferentes e accesibilidade, onde lle damos un valor fundamental á 

tolerancia e ao respecto polo outro. Esta é unha aprendizaxe que ten que 

ver coa educación propiciadora do descubrimento do outro. O museo, na 

súa dimensión educativa e comunicativa, recoñécese coma un espazo so-

cializador, no que poden potenciarse actitudes de non violencia e toleran-

cia mediante actividades que estimulen o diálogo e o intercambio de argu-

mentos, mediante o traballo en equipo, ou mediante o deseño de propostas 

expositivas sobre culturas ou tradicións distintasprocurando a tolerancia e 

a comprensión do diferente. 



 

 6 

 

Planificación: Fases do programa (Plan Museolóxico 

educativo): 

 
A conceptualización:  

 
A conceptualización é un momento para a reflexión acerca do ser de cada 

uno dos museos, como institución comprometida co desenvolvemento so-

cio-cultural do individuo, mediante a realización de diversas funcións, en-

tre as cales destacan a expositiva, a educativa e a comunicativa, entendi-

das coma una soa e das máis importantes posto que permite a interacción 

entre o coñecemento exposto e o público-visitante. 

 

A contextualización:  
 

A contextualización preocupase por caracterizar o contexto no cal se exe-

cutan os programas. Isto implica a realización de estudos sistemáticos so-

bre as características do entorno, é dicir, identificar e analizar as variables 

presentes na relación  entre o territorio e  os programas culturais; princi-

palmente os educativos. Esta fase é crítica, dela depende que os progra-

mas educativos sexa  os adecuados e teñan impacto socio-cultural. 

 

 

 

 

 

A estruturación:  
 

Comeza no proceso de identificación formal do perfil da institución mu-

seística, dado pola súa colección, a súa natureza e  a súa tipoloxía. A partir 

da definición do perfil institucional,  organízanse todos os demáis compo-

ñentes da programación museolóxica-educativa, polo cal o perfil da insti-

tución convertese a súa vez no elemento inicial para a construción colecti-

va e comprometida da filosofía de xestión. Que temos, que somos, de que 

xeito facemos participar. 
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mento centraranse na activación do pensamento utilizando as técni-

cas de preguntas diverxentes e invitando a utilizar os sentidos (vista, 

olfacto, tacto, oído, gusto).  

8. O importante é entender que o museo desta nova sociedade, deno-

minada do coñecemento e do aprendizaxe, debe dar o salto cualitati-

vo do contemplativo e transmisivo-informativo ao comunicativo-

cognitivo. 
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A instrumentación:  
Aquí  descríbense os modos de actuar ao propoñer procedimentos e for-

mas de conducir o proceso educativo no museo. Seguindo esta liña, 

propóñense executar as seguintes estratexias: 

1. Deseñar as actividades seguindo o enfoque interactivo participativo, 

a maneira de exploración, xa que iso activa a mente para a búsqueda 

de información e a construción do coñecemento. Por isto, deseña-

mos  rutas de exploración ou follas didácticas a partir das cales co-

nectamos contidos con experiencias previas. É para nós importante 

tamén a incorporación de actividades que desperten o cognitivo, o 

operacional e o afectivo do individuo, para converter ao museo nun 

espazo de aprendizaxe activo. 

2.  Discutir materiais informativos antes e despois da interacción no 

espazo museístico. Establecer contactos previos cos docentes, os 

cales discutirán os materiais cos seus alumnos na aula, preparándoos 

para a interacción e construción do coñecemento no museo. 

3. Apoiar os contidos das exposicións co deseño de obradoiros que 

inclúan a construción de modelos, traballos que dialoguen co ex-

posto. É importante incorporar tamén as estratexias non verbais de 

abordaxe do patrimonial, como a expresión corporal, musical, litera-

ria ou a danza. 

4. Apoiar os contidos das exhibicións con recursos didácticos, soporta-

dos nas novas tecnoloxías e nas redes sociais, antes e despois de in-

teractuar co coñecemento exposto. 

5. Recoméndase evitar textos con máis de cinco párrafos, así como 

utilizar o recurso da ilustración gráfica. Tales estratexias de 

"representación" no contexto expositivo poden lograr un impacto 

positivo no público visitante. 

6. Considerando tamén que o compoñente sensorio-perceptual xenera 

un maior impacto expositivo e cognitivo que o compoñente semánti-

co das exhibicións, proponse combinar textos impresos con auditi-

vos. Estamos ante una educación baseada no conxunto dos sentidos. 

Proponse o deseño e montaxe de exposicións didácticas, entendidas 

non coma un recurso para transmitir información, senón coma un 

medio para construir coñecementos dirixidos a provocar cambios de 

actitudes e de visións. 

7. Organizar as visitas guiadas incluíndo actividades de inicio e moti-

vación, de desenvolvemento e peche. As actividades de desenvolve-
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O Plan Museolóxico-Educativo debe contemplar a expresión formal da 

filosofía de xestión, dando respostas ás seguintes preguntas: ¿quen somos, 

en tanto organización socio-cultural?, ¿cal é o propósito do noso traballo?, 

¿hacia onde se dirixe a nosa acción no tempo?, ¿que queremos lograr no 

público visitante?; ¿cales son os valores e principios que guían nosa ac-

ción? 

 

A fase de estructuración plantexa a organización dos elementos que for-

man parte do proceso de deseño de programas. Estes son: 

1.  Definición de obxetivos do programa, sempre en equipo aprovei-

tando as capacidades de todos os departamentos dos museos. 

2. A exhibición: títulos, temas, duración, loxística, pezas, obras ou 

obxetos que se expoñerán e as actividades de apoio. 

3. As estratexias que se desenvolverán antes, durante e despois da exe-

cución das visitas guiadas. Neste terceiro compoñente é no que se 

aplicarán os enfoques e criterios teórico-conceptuais e metodolóxi-

cos sinalados nos apartados anteriores. 

. 


