
O xeito é unha rede coa cal
podemos pescar?
Peixe sapo
Robaliza
Sardiña

Sala do mar.  
1.

1. . .2 . . .3 . . .                                 

MUSEO EN TEST!

Cavaco 
Barallete 
Arxina 

Sala dos oficios. 
1. Sabiades que hai oficios con
linguas segredas? Un deses
oficios é o de traballar a pedra,
a canteiría. Cal é a súa língua? 

 
 

O millo
O trigo
O centeo

Sala do campo.
2. Cal dos seguintes produtos
se cultiva na terra de pouca
calidade?

 

A vela
A remo
A motor diesel

Sala do mar.
  2. A traiñeira é unha
embarcación que se move?

 

De taller
De ribeira
Zoqueiros

Sala dos oficios. 
2. Como se chama a carpintaría
especializada en facer barcos?

Itinerario I. 
Cara A

Viño
Augardente
Ningunha das dúas

Sala do campo. 
1. Co resto da uva
producimos?

 

Para transportar peixe
Para levar auga ou viño
Para transportar uvas

Sala de cestería. 
O culeiro é un tipo de cesto que se
usa:

 

A amarela/ocre.
A vermella
A negra.

Sala de Olaría. 
Cal das cores da cerámica credes
que non é a natural do barro?

 



Moi ben feito!! Agora buscade a saída e agardade alí polo grupo.
Mentras esperades, contámosvos que estivéchedes subindo por

unha escaleira única! Ten forma de hélice e foi feita por Domingo
de Andrade no século XVIII.

 
 

Agardamos que o pasarades ben! 
 
 

Que nome lle damos a un grupo
de casas asentadas nun lugar?
Aldea
Parroquia
Comarca

Sala de sociedade. 
1.

 
 

Buscade nas fotos unha
construción circular que sirve
para protexer as colmeas. Como
se chama?
Pombal
Alvariza
Fornada

Sala de arquitectura. 
1.

Eucalipto
Buxo
Granadillo

Sala de música. 
De que madeira se facía
tradicionalmente a gaita?

 

En Muxía
En Camariña
En Noia

Sala de indumentaria
En cal das seguintes zonas se
asenta maioritariamente a 
 comercialización de encaixe?

 

Os maios
O S.Xoán
O Nadal

Sala de sociedade. 
2. Fixádevos no apartado do
Tempo Cíclico. Cal é a festa que se
asocia ao solstício de verán?

Do litoral
Da montaña
Da Terra Chá

Sala de arquitectura. 
2. De que zona é típica a Palloza?

Itinerario I. 
Cara B 



A nasa é un arte de pesca
que serve para capturar?
Polbos
Nécoras
Ambas

Sala do mar.  
1.

 

1. . .2 . . .3 . . .                                 

MUSEO EN TEST!

Porriño (Pontevedra)
O Incio (Lugo)
Lousame (Coruña)

Sala dos oficios. 
1. En cal destas zonas hai
minas de ferro?

 

Cal dos seguintes
produtos se cultiva na
terra de pouca calidade?
O millo
O trigo
O centeo

Sala do campo. 
1.

 

Piñeiro
Salgueiro
Ambos

Sala do mar.
  2. As redeiras facían a rede
de cánabo ou algodón. Para
endurecelas concíanas coa
casca de:

 Tellaría 
Ferraría
Oficio de Afiar

Sala dos oficios. 
2. En cal dos seguintes oficios
falan o barallete?

 
 

Itinerario II. 
Cara A

Coruña
Ourense
Ambas

Sala do campo. 
2. Hai dous tipos de xugo (parte
dianteira dun carro). Mirade no
mapa onde explica as zonas onde
se usa cada un. O de mulida é
típico de:

Para transportar peixe
Para levar auga ou viño.
Para transportar uvas.

Sala de cestería. 
O culeiro é un tipo de cesto que se
usa:

 

A amarela/ocre.
A vermella
A negra.

Sala de Olaría. 
Cal das cores da cerámica credes
que non é a natural do barro?:

 



Moi ben feito!! Agora buscade a saída e agardade alí polo grupo.
Mentras esperades, contámosvos que estivéchedes subindo por

unha escaleira única! Ten forma de hélice e foi feita por Domingo
de Andrade no século XVIII.

 
 

Agardamos que o pasarades ben! 
 
 

Por costume
Para decorar
Para protexer

Sala de sociedade. 
Para que credes que as casas
teñen obxectos tales como a figura
dunha virxe ou unha ferradura?

 

Como lle chamamos á
construción anexa a casa que
serve para gardar ferramentas,
apeiros, colleitas...?
Hórreo
Alpendre
Adega

Sala de arquitectura. 
1.

 

Gaita
Pandeireta
Chifre

Sala de música. 
Que instrumento non ten
parte de procedencia animal?

 

En Muxía
En Camariñas
En Noia

Sala de indumentaria.
En cal das seguintes zonas se
asenta maioritariamente a
comercialización de encaixe?

 
 

Toxos
Cornos de vacaloura
Ambas

Sala de sociedade. 
Apartado de crenzas e saberes.
Que usan as persoas como
amuletos de protección?

Xisto
Gra (granito)
Ambas

Sala de arquitectura. 
2. Na zona de Lugo que tipo de
pedra se usa na construcción das
casas? Fixádevos no mapa!

 

Itinerario II. 
Cara B


