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MUSEO LISTE – ETNOGRÁFICO DE VIGO 

ACTIVIDADES VERÁN 2021 

(do 1 de xullo ao 13 de agosto) 

O Museo Liste programa, nos meses de xullo e agosto, actividades 

especiais dirixidas a grupos de nenas e nenos que, a través de cam-

pamentos urbanos, ludotecas, academias ou grupos particulares 

previamente establecidos, desexen coñecer o Museo  dun xeito di-

ferente, convertendo a cultura en aprendizaxe activa e lúdica. 

Debido ás excepcionais circunstancias  sanitarias actuais,   esta 

oferta  cultural  adáptase co fin de garantir a seguridade polo que 

será de obrigado cumprimento a normativa sanitaria vixente en ca-

da momento.  

Para calquera dúbida,  o noso teléfono de contacto:  

986244698. 



BRUXULEANDO 

Contido: os croquis, os compases, as agullas de marear, os astrolabios, as 

estrelas, o sol, os elementos do relevo, etc., servían para chegar a calquera 

sitio, incluíndo novos mundos. 

Obxectivos e metodoloxía: introducir  aos participantes no coñecemento 

dos antigos sistemas de orientación ao tempo que  desenvolven un activo 

percorrido con probas que evidencien as dotes de descubridores e aventu-

reiros. 

Desenvolvemento: 

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

 Parte práctica: resolución de distintas probas incluíndo a construción 

de rudimentarios aparellos de orientación e uso dos mesmos   

Soporte didáctico: materiais específicos e monitor guía. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Salas do museo e xardín circundante. 

Dirixido a: grupos de 6 a 12 anos previa solicitude (consultar participantes 

por grupo). 

Prezo: 1 euro por participante. 



ENIGMA 

Contido: os xeroglíficos non foron descifrados ata a descuberta da Pedra Roseta; durante a 

Segunda Guerra Mundial, as mensaxes cifradas só puideron ser lidas cando se descifrou o 

código que utilizaba a máquina Enigma e, así, outras moitas linguaxes indescifrables para 

nós, gardaron, durante séculos, información que, hoxe en día, segue a ser un misterio. 

Obxectivos e metodoloxía: partindo da grande curiosidade que o mundo das linguaxes cifra-

das, códigos e demais segredos esperta en todos nós, alimentando un devezo por coñecer 

que non sempre conseguimos resolver, convidamos aos participantes a mergullarse no enig-

mático mundo de códigos e cifras a través de probas encadeadas. 

Desenvolvemento:  

 Parte teórica: breve introdución ao mundo dos códigos, mensaxes cifradas e outros as-

pectos con eles relacionados. 

 Parte práctica: xincana arredor do tema. 

Soporte didáctico: materiais específicos e monitor guía. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Salas do museo e xardín circundante. 

Dirixido a: grupos de 12 ao 16 anos previa solicitude (consultar participantes por grupo). 

Prezo: 1 euro por participante. 



OS SONS DO TRABALLO 

Contido: sons como a martelada do ferreiro ou do canteiro,  as  ovellas  do  pastor, 

a máquina de coser da costureira, o chifre do afiador ou  do  albeitar,  proporció-

nannos  o  punto  de  partida  desta actividade . 

Obxectivos e metodoloxía: introducir  aos participantes nunha das partes da nosa 

exposición permanente a través daqueles aspectos que lle poden resultar máis fa-

miliares, convidando a establecer relacións que xeren coñecemento. 

Desenvolvemento: 

 Parte teórica: breve percorrido pola Sala dos oficios de cara a achegar aos 

participantes  aos oficios nela recollidos. 

 Parte práctica: xincana de recoñecemento de oficios tradicionais e dos ele-

mentos que os definen protagonizados polos seus sons. 

Soporte didáctico: pezas relacionadas cos oficios, tarxetas didácticas, materiais 

específicos e monitor guía. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Salas do museo e xardín circundante. 

Dirixido a: grupos de 3 ao 8 anos previa solicitude (consultar participantes por 

grupo). 

Prezo: 1 euro por participante. 



MARIANO MARCOS ABALO: A VIDA DEBUXADA 

Contido: Mariano Marcos Abalo, artista polifacético, é máis célebre por ser au-

tor do conxuro da queimada que polos seus debuxos. Estes, protagonistas desta 

actividade, convértense en  salvagarda dunha realidade etnográfica que invita  á 

recrear contidos do Museo. 

Obxectivos e metodoloxía: coñecer a través dunha disciplina artística outra for-

ma de facer etnografía tendo como base os debuxos orixinais do artista e outros 

obxectos por el intervidos. 

Desenvolvemento: 

 Parte teórica: exhibición da numerosa colección de obras orixinais do artis-

ta: “As árbores”, “Os espantallos”, “As nosas cousas”. 

 Parte práctica: “Aprendendo a debuxar”, probas de enxeño nas que atopar 

claves a través das series  de debuxos . 

Soporte didáctico: debuxos orixinais en distintos soportes, materiais específicos 

e monitor guía. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Salas do museo. 

Dirixido a: grupos de 3 a 12 anos (consultar número de participantes por grupo) 

Prezo: 1 euro por participante. 



INSTRUMENTOS HUMILDES 

Contido: actividade que aborda con demostración práctica a clasificación e breve historia dos instrumentos; a variedade nos modos de 

tocar, nos  ritmos (alalá, muiñeira, alborada, …); distintos momentos de uso (festas, foliadas, comparsas…) 

 Mostras do cancioneiro popular (coplas, nanas…) 

 Achegamento aos instrumentos doutras culturas. 

O discurso do monitor leva a agrupar os instrumentos en:  

 Obxectos construídos co fin de tocar. 

 Obxectos de uso cotiá utilizados como instrumentos. 

  Xoguetes sonoros ou que imitaban instrumentos. 

Obxectivos e metodoloxía: a través da exhibición de pezas, da explicación e execución práctica do monitor e da construción dun peque-

no instrumento coñeceremos como, a pesar da falta de instrumentos musicais,  a  música  estaba sempre presente na vida cotiá. 

Soporte didáctico: pezas e instrumentos musicais e monitor guía. 

Duración: 60 minutos. 

Monitor: Erica Iglesias Neira. 

Lugar: Salas do museo ou xardín circundante. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Dirixido a: grupos de todas as idades previa solicitude (consultar participantes por grupo) 

Prezo: 40 euros por grupo. 



DESCUBRINDO O LISTE 

Contido:  na mesma liña da actividade “Xogando en familia” que permitía a realización dun perco-

rrido autónomo polas salas do museo, adáptase este ano a proposta con soportes que implican ma-

ior seguridade sanitaria, mudando os cadernos de probas e instrucións polas indicacións a través 

de códigos QR. 

Obxectivos e metodoloxía:  realización dun percorrido dinámico e colaborativo para familias  por-

tando un coñecemento dos contidos museísticos que converta a experiencia cultural  nunha viven-

cia de traballo  familiar na que compartir experiencias. 

Soporte didáctico: códigos QR e outros elementos  indicativos así como pezas procedentes dos al-

macéns do museo. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Salas do museo ou xardín circundante. 

Datas: sábados dos meses de xullo e agosto. 

Dirixido a: familias (sen necesidade de solicitude previa). 



 

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. 

PREZOS DE ENTRADA AO MUSEO LISTE  

Xeral: 2 €  

Reducido: 1 €. menores de 12 anos 3ª idade, parados, estudantes e integrantes de grupos de máis de 10 persoas.  

Gratuíto: menores de 6 anos; Centros de Ensino (do Concello de Vigo) e Asociacións da 3ª Idade (do Concello de Vigo); 

exposicións temporais e actividades que así o indiquen.  

CONTACTO  

Tfno. 986-244698  

Rúa Pastora, nº 22, Vigo  

recepcion@museoliste.org  

visitas@museoliste.org  

www.museoliste.org  

INFORMACIÓN XERAL 

HORARIO MUSEO LISTE VIGO 


