
 

 

 

Incipit-CSIC (Instituto de Ciencias del Patrimonio, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas) 

Dende o Incipit-CSIC cremos que é primordial difundir o traballo que levamos a 

cabo aos cidadáns, pero sobre todo aproximar o noso traballo á comunidade 

que temos máis próxima. Por iso participamos en accións que están pensadas 

para sensibilizar a comunidade sobre a importancia e o valor que posúe o seu 

patrimonio. 

O obxectivo destas  actividades  é o encontro entre os cidadáns e os 

investigadores, así pois, trátase de achegar a ciencia ao público en xeral. 

Mediante diferentes "obradoiros" explicamos o papel do científico, e das 

ferramentas que usamos habitualmente para poder realizar o noso traballo. 

________________________________________________________________________- 

Título do obradoiro: VIVIR NUNHA COVA 

Coñécese como arte rupestre ós rastros de actividade humana ou imaxes que 

foron gravadas ou pintadas sobre superficies rochosas. 

No seu paso polo mundo, o home deixou plasmadas en covas, pedras e 

paredes rochosas, innumerables representacións de animais, plantas ou 

obxectos; escenas da vida cotiá, signos e figuracións xeométricas, etc., obras 

consideradas entre as máis antigas manifestacións da súa destreza e 

pensamento. Antes do desenvolvemento da escritura, as sociedades humanas 

posiblemente rexistraban xa, mediante a pintura e o gravado en pedras, unha 

gran parte das súas vivencias, pensamentos e crenzas.  O tipo de 

representacións é moi diversa; podemos dicir que nun primeiro momento se 

crean debuxos simples monocromáticos, mans en negativo, uso da 

perspectiva. Posteriormente créanse composicións máis complexas... aínda 

que nunca se abandona o usos de signos esquemáticos, dos cales 

descoñecemos a súa razón. Expresadas dun xeito moi sintético, estas 

manifestacións son o reflexo da capacidade intelectual da humanidade para 

abstraer e representar a súa realidade. 

 Obxectivos: 

recoñecer as diversas formas de arte rupestre: símbolos, figuras, mans. 

identificar os tipos pigmentos usados para realizar estas pinturas 

distinguir as principais técnicas e instrumentos usados para realizar as 

pinturas. 

 Actividades: 

o noso obradoiro quere achegar aos máis pequenos a arte rupestre, os 



 

 

lugares onde se encontra, as técnicas, os motivos, e a razón deste. 

os asistentes ofréceselles a oportunidade de coñecer mediante unha 

breve explicación teórica, apoiada por un power point e material 

gráfico a evolución da arte rupestre. 

como actividade practica os nenos e nenas poderán pintar sobre as 

paredes da aula (cubertas por papel continuo) motivos do máis 

variado, utilizando as técnicas do paleolítico, utilizando a súa 

imaxinación e os coñecementos adquiridos durante o inicio da 

actividade. 

 Temporalización: mínimo 50 minutos 

 Destinado a: grupos de infantil e primeiro ciclo de primaria 

 Materiais: 

Un rolo de papel continúo. 

Láminas ilustrativas de pinturas rupestres e animais. 

Pinceis fabricados por nós, con estropallo de esparto. 

Vieiras como recipientes para as pinturas. 

Ramas pequenas de árbores, ovos, follas, flores... para poder recrear o 

proceso natural de elaboración de pigmentos 

Material de papelaría: pintura para dedos (vermello e ocre), carbóns 

grosos, ceras duras (Manley) 

Tamén pódese levar música de percusión para acompañar a 

actividade 

     

 



 

 

 

 

 



 

 

Título do obradoiro: OBRADOIRO DE ARENOGLIFOS  

 Obxectivo: 

Sensibilizar o público da conveniencia de coñecer e protexer a arte rupestre, 

mediante a elaboración de réplicas deste que nos acheguen ás súas formas e 

sentido. 

 Metodoloxía: 

Taller participativo no que cada participante elabora unha réplica dun 

petróglifo auténtico, que pode levarse á casa. Acompáñase dunha breve 

presentación das principais características da arte rupestre galega. 

 Materiais necesarios APORTADOS POLO CENTRO: 

Taboíña de cartón enteado de 27 x 22 cm. (o seu custo é de menos de 2 €) 

POR NENO; o Incipit aporta o resto do material. 

 Materiais de apoio: 

Presentación Power Point breve que recolle as principais características da 

arte rupestre galega 

 Máis valorado: 

Os participantes valoran o feito de levar á casa unha réplica dun gravado 

rupestre. Os organizadores valoramos que ao levalo á casa se xere un vínculo 

emocional con este patrimonio e un maior coñecemento e curiosidade ao seu 

arredor. 

 Limitacións: 

Só está limitado polo número de monitores dispoñibles, máximo dúas clases.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título obradoiro: Maleta didáctica: "Unha máquina do tempo"  

 Obxectivos: 

. Coñecer a evolución histórica de Galicia 

. Coñecer o traballo dos arqueólogos e axudar á comprensión deste 

. Adquisición da linguaxe característica do traballo arqueolóxico 

. Aprender a valorar o patrimonio cultural: os depósitos e as pezas achadas 

nestes son patrimonio da sociedade e a salvagarda destes é competencia de 

todos 

. Reforzar a creatividade e destreza manual dos alumnos 

 Metodoloxía: 

Intuitiva e aberta. Inténtase que os alumnos participen de forma activa, 

mediante actividades experimentais nas cales deben opinar, decidir, e valorar 

os contidos. Os alumnos deben dividirse en grupos que reflictan as diversas 

épocas da historia galegas e buscar entre as láminas, fotografías e o material 

arqueolóxico, para definir que obxectos dos presentados durante a 

actividade, pertencen ao seu grupo. 

 Materiais necesarios: 

Unha maleta que contén: 

- Pezas arqueolóxicas relevantes e orixinais dos diferente períodos históricos: 

fragmentos cerámicos da idade do ferro, cravos romanos, ourivaría medieval... 

- Reproducións de pezas significativas que se descubrisen en Galicia, e que 

sexan representativas do período histórico ao cal pertencen: xarra Toralla, 

moeda romana, escudo heráldico... 

- Ficha didáctica cun exercicio práctico, mediante a cal os participantes 

mostrasen o que aprenderon, e nós valoraremos a utilidade do taller. 

 máis valorado: 

Os participantes poderán tocar material arqueolóxico orixinal e comprender 

mellor as pezas mediante o uso de reproducións. Créase un contacto directo 

entre os restos arqueolóxicos e a sociedade. 

 Limitacións: 

Para facilitar a axilidade da actividade debe estar dirixida a un máximo de 30 

alumnos en cada quenda. 



 

 

Observacións e comentarios: 

O contido pódese axustar ao nivel formativo dos participantes. A maleta pode 

ser usada en grupos de primaria e en secundaria.  

 

 


