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COLEXIOS

As visitas e os obradoiros realizaranse todos os venres en
tempada baixa (outubro-maio) e de martes a venres en
tempada alta (xuño-setembro) nos horarios de apertura
do centro (de 10:30h a 14:00h e de 16:30h a 20:00h).

GRUPOS

Poderán reservar a súa actividade dentro dos horarios de
apertura do centro (de 10:30h a 14:00h e de 16:30h a
20:00h)

(asociacións, axencias de viaxe...)

FAMILIAS

Os obradoiros familiares realízanse dentro dos horarios
reservados especialmente para eles: 11:30h polas mañás
e 17:30h polas tardes.

ENDEREZO
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Rúa Camiño do Cemiterio, s/n, 15620,
Mugardos

PINTURAS DE ROMA
Caldoval precisa de mans expertas para decorar as
paredes dos seus baños. Descubriremos as técnicas que
usaban os romanos para a elaboración das súas cores e
comezaremos coa creación da nosa espectacular e
colorida obra!.

ARTISTAS DOS MOSAICOS

OBRADOIROS
HABITUAIS
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A diferenza da veciña vila de Noville, Caldoval non
dispón de ningún mosaico dentro das súas
instalacións. Queremos contratarvos para o deseño e
realización dun espectacular mosaico que deixe
impresionadxs a todxs xs nosxs visitantes.

ORFEBRERÍA ROMANA
Os antigos romanos combinaban as súas vestimentas
con distintos adornos como colares, aneis ou pulseiras.
Cos materiais e os instrumentos adecuados poderedes
deseñar as vosas propias xoias. O límite é a
imaxinación!.

PEQUENXS INVESTIGADORXS
Os deuses romanos están alborotados!. Parece que o
deus Mercurio colleu sen permiso algúns dos atributos
máis representativos de tres dos deuses máis importantes
do Olimpo. A través da investigación nas bibliotecas
antigas de Grecia e Roma (Pérgamo e Ulpia), entre
papiros e pergameos, debemos descubrir cales son eses
misteriosos deuses para devolverlles así as súas prezadas
pertenzas.

DURACIÓN APROXIMADA: 1 HORA

CERÁMICA ROMANA
As lucernas servían para iluminar os interiores
das vivendas mediante luz artificial. Que tal se
fabricamos unha e aprendemos como se
utilizaban?

ARS SCRIBENDI
En época romana, todavía non utilizaban o libro
como formato no que ler ou escribir, senón que
dispoñían de longas láminas de papiro ou pequenas
tabliñas de cera. Tampouco as letras eran as mesmas
que as nosas, tendo varias tipografías que utilizaban
segundo a función de cada escrito. Se es un amante da
bibliografía e caligrafía, non podes perderte este
obradoiro no que aprenderás as técnicas para escribir
coma un auténtico romano!.

TÁBOA RESUMO DE OBRADOIROS E IDADES
INFANTIL

O B R A D O IR O S
PINTORXS DE
ROMA
ARTISTAS DOS
MOSAICOS
ORFEBRERÍA
ROMANA
PEQUENXS
INVESTIGADORXS

ARS SCRIBENDI

T O D OS OS
CU RS OS

ED U CACIÓN S ECU ND ARIA
O B L IGATORIA ( ES O )

PRIM ARIA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

CALDOVAL+60
A oferta de obradoiros habituais que se desenvolven semanalmente
no Centro de Interpretación de Caldoval, e salvo contadas
excepcións, está especialmente pensada para grupos familiares nos
que xs protagonistas son xs menores de idade, nenas e nenos que
aprenden a sacarlle o máximo partido a este tipo de institucións
culturais mediante a aprendizaxe a través do xogo. Para garantir que
este enriquecedor e valioso proceso estea ao alcance de todas as
persoas, o CIC aumenta a súa oferta e presenta Caldoval+60, unha
nova serie de obradoiros deseñados de maneira exclusiva para o
desfrute da terceira idade.
Para obter máis información sobre este tipo de actividades, podedes
descargar o programa dende a sección de descargas da nosa páxina
web: DESCARGAS | Museo Caldoval
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VISITAS GUIADAS
Dispoñemos dun servizo didáctico de visitas guiadas
orientadas a todo tipo de público:
Escolar
Asociacións
Grupos e familias
DURACIÓN APROXIMADA: 40 min

OBRADOIRO + VISITA
Para aproveitar ao máximo a experiencia da visita ao noso centro,
recomendámos non perderse nada e optar polo pack obradoiro +
visita.
Os aforos limitados converten esta opción na máis atractiva para
grupos e colexios, plantexando así a división do grupo en dous máis
pequenos, o que permite albergar a un número maior de xente
dentro da concertación dunha mesma visita. Comeza desfrutando
do teu obradoiro preferido e remata cun apaixoante paseo pola
historia dos antigos romanos.
A duración aproximada neste caso sería de 2 horas.

Se es un cole ou grupo organizado e queres visitarnos deberás facer unha reserva. Podes contactar connosco no teléfono
687 072 116 (en horario de apertura) ou en calquera momento escribíndonos ao mail info@museocaldoval.gal.
Para a formalización da reserva precisamos os seguintes datos:
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RESERVA DE
ACTIVIDADES
E
D
L
A
DE B

Nome do grupo ou cole

Actividades escollidas

Data da visita (venres)

Hora de chegada e de partida

Número de asistentes

Persoa de contacto

Idades dxs asistentes

Teléfono de contacto
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XOGO DE PISTAS
Esta “búsqueda do tesouro” resulta ideal para a
realización en familia. Por todo o Centro
atópanse agochadas diversas pistas, cada unha
delas cunha pregunta e un novo enigma para
resolver que vos levarán a desenmascarar o
misterio.

DATOS DE CONTACTO
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A NOSA PÁXINA WEB: Centro de interpretación de Caldoval (museocaldoval.gal)

TELÉFONO DE CONTACTO: 687 072 116 (en horario de apertura do centro)

DIRECCIÓN DE CORREO: info@museocaldoval.gal

REDES SOCIAIS
INSTAGRAM

@museocaldoval

FACEBOOK

@caldoval
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