
 

MUSEO LISTE – ETNOGRÁFICO DE VIGO 

ACTIVIDADES VERÁN 2022 (DO 1 AO 31 DE XULLO) 



DE 3  A 8 ANOS DE 6 A 12 ANOS DE 12 A 16 ANOS FAMILIAS 

OS SONS DO TRABALLO MISIÓN IMPOSIBLE ÁLBUM DE FAMILIA XOGANDO EN FAMILIA 

 MARIANO MARCOS ABALO:  

A VIDA DEBUXADA 

ENIGMA  

 BRUXULEANDO   

MUSEO LISTE – ETNOGRÁFICO DE VIGO 

ACTIVIDADES VERÁN 2022 (DO 1 AO 31 DE XULLO) 

1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

Nº DE PARTICIPANTES: ENTRE 10 E 20 POR GRUPO 

INFORMACIÓN E RESERVAS: 986 244498 

Como cada ano, o Museo Liste ofrece actividades especiais dirixidas a grupos de nenas e nenos que, a través de campa-

mentos urbanos, ludotecas, academias ou grupos particulares previamente establecidos, desexen coñecer o museo  dun 

xeito diferente, convertendo a cultura en aprendizaxe activa e lúdica. 



IDADE: DE 3 A 8 ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO E XARDÍN CIRCUNDANTE 

OS SONS DO TRABALLO 

Contido: sons como a martelada do ferreiro, a máquina de coser da costureira, o chifre do afiador,  proporciónannos  

un  punto  de  partida que nos mergulla no mundo dos oficios. 

Obxectivos e metodoloxía: introducir  aos participantes nunha das partes da nosa exposición permanente a través de 

aspectos que lle poden resultar máis familiares, convidando a establecer relacións que xeren coñecemento. 

Desenvolvemento: 

 Parte teórica: introdución con breve percorrido pola Sala dos Oficios. 

 Parte práctica: recoñecemento de oficios e dos elementos que os definen protagonizados polos seus sons. 

Soporte didáctico: pezas relacionadas coa temática, tarxetas didácticas, audios, materiais específicos e monitora. 

 



IDADE: DE 6 A 12ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO 

MISIÓN IMPOSIBLE 

Contido:  só os que teñan madeira de axentes segredos conseguirán completar a xincana que terá como obxectivo 

recuperar ás alfaias roubadas a unha importante organización que non parará ata telas de novo no seu poder. 

Obxectivos e metodoloxía: aprendizaxe e diversión  a través de desafíos que poñan a proba habilidades dedutivas dos 

participantes con encadeadas series de misións. Buscas, dedución, lóxica e coñecementos serán os  protagonistas. 

Desenvolvemento: 

 Introdución ao xogo e aos seus obxectivos a través de lectura de carta onde se dan conta dos feitos. 

  Xincana composta por unha serie de desafíos arredor das pezas exhibidas co fin de atopar as alfaias roubadas.  

Soporte didáctico: tarxetas de instrucións, materiais didácticos específicos e monitora. 



IDADE: DE 6 A 12ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO E XARDÍN CIRCUNDANTE 

MARIANO MARCOS ABALO: A VIDA DEBUXADA 

Contido:  debuxante, escritor, autor do “Esconxuro da queimada” e colaborador do museo ata o seu falecemento. A 

súa obra representa unha realidade etnográfica que recrea contidos do museo. 

Obxectivos e metodoloxía: a través dos seus debuxos afondaremos en formas de vida pasadas unindo etnografía e arte. 

Desenvolvemento:  

 Parte expositiva: exhibición das obras orixinais do artista: “As árbores”, “Os espantallos”, “As nosas cousas”. 

 Parte lúdica: xogo de aprendizaxe e entretemento de recoñecemento de oficios, identificación de pezas ou confi-

guración de debuxos seguindo simples trazos, ou acertixos por medio de  seriados.  

 Parte manipulativa: creación dun “Mouchiño de Mariano” 

Soporte didáctico: orixinais e reproducións da obra do autor materiais específicos e monitora guía. 



IDADE: DE 6 A 12ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO E XARDÍN CIRCUNDANTE 

BRUXULEANDO 

Contido:  croquis, compases, agullas de marear, astrolabios, estrelas, sol, relevo, servían para chegar a calquera si-

tio, incluíndo novos mundos.  

Obxectivos e metodoloxía:  introdución aos antigos sistemas de orientación resolvendo probas que evidencien dotes 

de descubridores e aventureiros. 

Desenvolvemento:  

 Parte teórica: achega aos medios de orientación ao longo da historia. 

 Parte práctica: resolución de distintas probas incluíndo a construción e uso de rudimentarios aparellos de 

orientación  

 Soporte didáctico: materiais específicos e monitora guía. 



IDADE: DE 12 A 16 ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO E XARDÍN CIRCUNDANTE 

ÁLBUM DE FAMILIA 

Contido: como se dun cluedo se tratase  teremos que adiviñar quen matou a Xusto Hermelo. Pero, quen era este ho-

me, cando e onde viviu, por que foi asasinado. As fotografías darannos a clave. 

Obxectivos e metodoloxía:  a través do xogo entenderemos a importancia da fotografía non só como elemento artístico 

senón tamén documental. Mediante a súa manipulación e análise seremos quen de coñecer grandes segredos. 

Desenvolvemento:  

 Introdución a arte da fotografía coa visita á exposición temporal “Ancestros tecnolóxicos” na parte dedicada ás 

cámaras fotográficas e a súa evolución  

 Xogo de descubrimento e investigación no que fotografías e museo serán os fíos condutores. 

Soporte didáctico: pezas de exposición, fotografías, materiais específicos e monitora guía.  



IDADE: DE 12 A 16 ANOS 

DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO 

ENIGMA 

Contido:  os xeroglíficos, as mensaxes cifradas e outras linguaxes gardaron información que, ás veces, segue a ser un 

misterio. Partindo da grande curiosidade que espertan, alimentando un devezo por coñecer que non sempre conse-

guimos resolver, convidamos aos participantes a mergullarse no seu enigmático mundo. 

Obxectivos e metodoloxía: coñecer algúns dos códigos máis importantes e de maior relevancia histórica valéndose de-

les para resolver probas diversas. 

Desenvolvemento:  

 Parte teórica: introdución audiovisual ao mundo dos códigos, mensaxes cifradas e aspectos relacionados. 

 Parte lúdica: xincana arredor do tema. 

Soporte didáctico: presentación, materiais específicos e monitora guía. 



DURACIÓN: 60 MINUTOS 

LUGAR: SALAS DO MUSEO 

DATAS: SÁBADOS DO MES DE XULLO 

SEN NECESIDADE DE INSCRICIÓN PREVIA 

XOGANDO EN FAMILIA 

Contido:  a exposición permanente do museo ofrécese nesta actividade para compartir diversión e aprendizaxe en 

familia e convida a unha visita atenta como percorrido alternativo. 

Obxectivos e metodoloxía: co fin de crear momentos de aprendizaxe activa compartida e guiados polos cadernos de 

sala, os participantes irán afondando en aspectos etnográficos variados. 

Desenvolvemento: percorrido autónomo no que ir resolvendo as distintas probas propostas nos cadernos de activi-

dade. 

Soporte didáctico: cadernos didácticos e materiais específicos. 



Tfno. 986 244 698 

Rúa Pastora, nº 22, Vigo 

recepcion@museoliste.org 

 

INFORMACIÓN 

DO 1 AO 31 DE XULLO 

DE MARTES A SÁBADO : de 10:00 h. a 14:00 h 

MÉRCORES: de 10:00 h. a 14:00 h. e de 17:00 h. a 19:00 h. 

PREZO DAS A CTIVIDADES (agás “Xogando en familia”) 

1€/participante  

Para a actividade Xogando en familia  serán de aplicación os prezos de entrada ao museo: 

Xeral: 2 € 

Reducido: 1€ (3ª idade, parados, estudantes e integrantes de grupos de 10 persoas ou máis). 

Gratuíto: menores de 6 anos 


