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A exposicion O castro
Este espazo está pensado como a primeira toma de 
contacto do público coa cultura castrexa. A través das 
explicacións do monitor e da propia exposición, composta 
tanto de singulares pezas arqueolóxicas como de orixinais 
recursos interpretativos (textos, ilustracións e modernos 
audiovisuais), os rapaces poderán obter información 
suficiente para entender a vida na época castrexa así como 
as claves para visitar o castro. 

O paseo pola exposición estará deseñado en función do 
programa elixido así como do nivel de estudos de cada 
grupo, desde una aproximación máis superficial á cultura 
castrexa no caso dos máis pequenos ata a profundidade en 
conceptos máis técnicos cos grupos de maiores.

Da man dos nosos guías e monitores os alumnos coñecerán o xacemento do Castro 
de San Cibrao de Las, que constitúe o elemento máis importante do Parque e o 
mellor recurso interpretativo para coñecer a cultura castrexa.

A visita guiada pola área arqueolóxica ten unha duración aproximada de 1 hora e 
articularase arredor de tres eixos temáticos: 

- o espazo doméstico
- o espazo urbano
- o castro e o seu territorio

O PARQUE ARQUEOLOXICO 
DA CULTURA CASTREXA 
LANSBRICA Os nosos antepasados da Idade do Ferro 

establecéronse de forma permanente en poboados 
fortificados, construíndo un dos elementos que mellor 
representa a esta cultura: o castro.

O conxunto arqueolóxico de San Cibrao de Las, 
tamén coñecido como “A Cidade” ou Lansbrica, é un 
xacemento vivo aínda en proceso de escavación, e 

está chamado a converterse nun dos máis destacados 
de Europa, en tamaño e importancia, no estudo da 
cultura castrexa.

O Parque Arqueolóxico ofrece aos centros a 
posibilidade de descubrir e gozar dun incrible 
conxunto de actividades no marco dunha excepcional 
paisaxe natural e cultural. 

Parque Arqueolóxico
da Cultura Castrexa
Lansbrica



O Programa Didactico Existe a 
posibilidade de 
visita en galego, 

castelán e 
inglés.

Recoméndase 
que un 

profesor ou 
titor acompañe 

sempre ao 
grupo.

O programa didáctico do Parque Arqueolóxico 
da Cultura Castrexa está dirixido a alumn@s 
das distintas etapas educativas, sempre en base 
aos deseños curriculares vixentes e adaptado 
ás especificidades de cada grupo e nivel de 
educación obligatoria (Educación Infantil, 
Educación Primaria e Educación Secundaria) e 
postobligatoria (Formación Profesional, Educación 
para Adultos e Universidade). 

O Programa Didáctico está deseñado para atender 
a todo tipo de público escolar, polo que pode 
adaptarse a alumnado con necesidades educativas 
especiais.

A nosa proposta de actividades aspira a ofrecer unha 
experiencia didáctica diferente na que, sen perder 
a calidade dos contidos teóricos, o que buscamos 
é introducir aos rapaces e rapazas no coñecemento 
da cultura castrexa grazas á experiencia vivida 
no Parque Arqueolóxico. Nel, o alumnado poderá 
interpretar e valorar os restos materiais e utilizalos 
como recursos para o coñecemento de aspectos da 
vida cotiá deste período. 

Consideramos fundamental fomentar nos 
alumn@s actitudes de respecto e valoración do 
patrimonio arqueolóxico e natural, incidindo na 
súa conservación e preservación.

• Ter un primeiro contacto co PACC e que a súa 
experiencia sexa relevante e xenuína, converténdose 
nun espazo para a aprendizaxe ameno, didáctico e 
emocionante. 
ción do patrimonio histórico-arqueolóxico e natural.
• Coñecer o modo de vida e as construcións do período 
castrexo.
• Transmitir e intercambiar ideas sobre a cultura castrexa, 
a Idade do Ferro e o fenómeno dos territorios fortificados 
representado polo castro de San Cibrao de Las. 

Obxectivos do Programa

1. PROGRAMA BÁSICO: inclúe o acceso ao Parque, a visita guiada pola 
exposición e a visita guiada polo xacemento. Duración aproximada: 1 hora e 30 
minutos.

2. PROGRAMA COMPLETO: inclúe o  acceso ao Parque, a visita guiada pola 
exposición, a visita guiada polo xacemento e un obradoiro dos que se describen 
a continuación. Duración aproximada: 2 horas e 30 minutos.

Opcions de visita
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QUE COMEMOS 
HOXE?

CORRE…CORRE 
QUE TE CAZO
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Destinatari@s: Educación Infantil e 1º ciclo de Ed Primaria. Duración: 1h.

Destinatari@s: Educación Infantil. e Primaria Duración: 1h.

Destinatari@s: Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato. Duración: 1h. 30 min.

Gústache que che conten contos? Desta vez vas ser 
ti quen nos conte un… anímaste? Forma parte da 
aventura que vai acontecer neste castro, na cal ti serás 
o personaxe máis importante.

Mmm… como arrecende! Estame entrando fame… 
que haberá hoxe para comer? Descubre cal era o menú 
castrexo, consegue os ingredientes e cociña a túa 
propia receita. 

Varios animais andan soltos polo Parque Arqueolóxico! 
Só traballando xuntos para superar as probas e seguir 
os seus rastros conseguiredes darlles caza. Síntete un 
guerreiro castrexo, únete ao clan e adiante!

O que se pretende nesta actividade é fomentar nos nenos a curiosidade polo castro no que se atopan 
apoiándose na elaboración dun conto de temática castrexa, coa finalidade engadida de que os nenos e nenas 
asimilen conceptos básicos desta cultura. Deste xeito tentarase incentivar non só o gusto pola lectura senón 
tamén a creatividade traballando coas súas mans.

Neste obradoiro os rapaces e rapazas entenderán a agricultura, a colleita e a gandería como as bases da 
alimentación no mundo castrexo. A actividade centrarase no coñecemento do proceso de transformación do 
cereal desde o seu cultivo ata a súa conversión nun dos alimentos principais tanto da dieta castrexa como da 
nosa: o pan.

O grupo poderá experimentar unha auténtica xornada de caza castrexa na contorna, sentíndose por un día 
membros dun clan que practica un dos seus pasatempos favoritos. Mediante o traballo en equipo e o rastreo 
de pistas tentarán pasar unha serie de probas co fin de acadar un vitorioso final.



OS SIMBOLOS  OCULTOS 
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QUE ALUMEA

POR BANDUA! 
EN LANSBRICA

Parque Arqueolóxico
da Cultura Castrexa
Lansbrica

Este obradoiro está destinado a comprender e identificar un dos aspectos máis coñecidos da cultura castrexa 
polo público xeral: as decoracións, que atopamos principalmente na súa arquitectura e escultura. Neste 
obradoiro @s participantes terán a oportunidade de deseñar os seus propios símbolos, entendendo o seu 
significado e converténdose en artistas da Idade do Ferro por un día.

Coa realización desta actividade preténdese dar a coñecer a evolución e usos do lume desde o seu 
descubrimento ata a súa función na sociedade castrexa. Nel @s participantes poderán comprobar a dificultade 
de conseguir facer lume mediante diferentes técnicas. 

Destinatari@s: Educación Secundaria e Bacharelato Duración: 1h.

Destinatari@s: Educación Secundaria e Bacharelato. Duración: 1h. 

Destinatari@s: Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato. Duración: 1h. 

Todos e todas soñamos algunha vez, aínda que 
non sempre cousas bonitas, verdade? Os homes e 
mulleres castrexos tiñan símbolos que os protexían… 
pedímoslles axuda? Descúbreos e deixa que te atrapen 
coa súa maxia!

Calefacción? Cociña eléctrica? Lámpadas? Os homes 
e mulleres castrexos tiñan todo nun: o lume! Pero… 
como facían para acendelo? Comproba o reto que 
supón conseguilo coas técnicas máis antigas. Creste 
capaz de facelo por ti mesm@?

Pensas que os sms son algo de hoxe en día? Pois non… 
descubre como xa se mensaxeaban na antigüidade. 
Non tan rápido como agora… pero sen dúbida dun 
xeito moito máis duradeiro. Queres velo?

Neste obradoiro mostraranse algúns dos exemplos máis significativos das primeiras escrituras coñecidas 
no mundo. Preténdese ademais un achegamento á forma de escritura aparecida nos castros, así como aos 
primeiros sms da historia e o que estes trataban de transmitir. Cos coñecementos adquiridos @s participantes 
poderán realizar a súa particular ofrenda aos deuses.
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COMO CHEGAR...

RECOMENDACIONS 
XERAIS: 

O Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa 
creouse para uso e goce de todos, por iso 
é necesario conservar e protexer o castro 
de San Cibrao de Las e garantir a súa 

preservación para as xeracións futuras, tarefa 
na que todos estamos involucrados. Por isto 
é imprescindible seguir algunhas normas á 
hora de visitalo:

Para a visita: 

- Levar calzado e roupa cómodos.
- Levar unha gorra no caso de 
que faga sol ou un chuvasqueiro e 
paraugas en caso de choiva. 
- Deixar as pertenzas non 
imprescindibles no gardarroupa.
- Levar auga (pois non hai fontes 
no percorrido).
- Non subirse aos muros pola súa 
propia seguridade.

No Centro de Interpretación:

- Non está permitido tomar 
imaxes (fotográficas nin de 
vídeo).
- Os teléfonos móbiles deben 
permanecer desconectados 
durante a visita.
- Non está permitida a entrada 
de animais, agás cans-guía de 
invidentes.
- Non está permitido consumir 
comidas nin bebidas no interior, 
agás nos lugares habilitados para 
tal fin.

No castro:

- O castro está protexido por lei 
e calquera dano sobre el será 
sancionado.
- Non está permitido recoller 
material arqueolóxico do recinto. 
- Non saírse dos camiños e 
plataformas habilitadas para a 
visita ao longo do percorrido.
- Non tirar lixo, nin ningún outro 
obxecto que poida danar o 
entorno. 

Desde Ourense (25 km): A-52 dirección Carballiño, 
saída 240; AG-53 dirección Santiago/Carballiño, 
toma saída 79 e AG-54 dirección Maside ata saída 
1 dirección San Amaro.

Desde Santiago (80km): AG-59 dirección Ourense, 
continúa por AG-53, toma saída 78 e incorpórate a 
AG-54 dirección Maside ata saída 1 dirección San 
Amaro.

Desde Pontevedra (75 km): N-541 dirección 
Ourense ata Carballiño e AG-54 dirección Maside 
ata saída 1 dirección San Amaro.

Desde Vigo (80 km): A-52 dirección Ourense, toma 
saída 252 cara N-120 dirección Ourense e OU-0411 
en Razamonde dirección Eiras-San Amaro.

Desde Lugo (100 km): N-540 dirección Chantada, 
incorpórate a LU-201 e LU-901 dirección Carballiño; 
continúa por AG-53, toma saída 78 e incorpórate a 
AG-54 dirección Maside ata saída 1 dirección San 
Amaro.

OBRADOIROS
INF. PRIMARIA SECUNDARIA BACHARELATO NNEE

2ª Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 1º 2º

Cóntame un conto Ω Ω Ω
Que comemos hoxe? Ω Ω Ω Ω Ω
Corre corre que te cazo Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
Os símbolos ocultos do poboado Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
O lume que alumea Ω Ω Ω Ω Ω
Por Bandua! En Lansbrica Ω Ω Ω Ω Ω

Recoméndase calcular axeitadamente a hora de saída do centro escolar. Os retrasos poden dificultar 
a correcta realización da actividade programada, e mesmo afectar negativamente a outros grupos. 



Unha vez escollida a data e o programa, contactar co Parque Arqueolóxico 

da Cultura Castrexa no teléfono 988 267 285 ou no correo electrónico 

reservas@pacc.es para formalizar a reserva.

O día da visita deberá presentar no mostrador do Centro de Interpretación 

a folla de reserva, na que se indicará o tipo de visita escollida e a tarifa a 

aboar á súa chegada ao Parque Arqueolóxico.

O centro deberá confirmar a súa asistencia, cunha antelación mínima de 

48 horas, para que a reserva sexa completamente válida. No caso de non 

mediar unha confirmación da reserva, non se garante a realización da visita.

O solicitante recibirá unha semana antes da realización da actividade 

unha mensaxe electrónica de CONFIRMACIÓN DE VISITA coa data, a 

hora da súa visita e o programa a realizar.
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Como TramiTar a Túa reserva

Parque Arqueolóxico
da Cultura Castrexa
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Recoméndase avisar con antelación 
de posibles alerxias ou calquera outra 
información relevante para o óptimo 
desenvolvemento da actividade.

INFORMACION 
XERAL:

* Semana Santa e fins de semana de abril, maio e xuño de 10:00 h. a 20:00 h.
Recoméndase calcular axeitadamente a hora de saída do centro escolar. Os 
retrasos poden dificultar a correcta realización da actividade programada, e 
mesmo afectar negativamente a outros grupos. 

1 de outubro- 30 de xuño* de 10:00 h. a 18:00 h.
1 de xullo- 30 de setembro de 10:00 h. a 20:30 h.

Horarios

MENÚ 2
Sándwiches Vexetais 

***
Polo Asado

***
Fruta de Tempada 

***
Auga e Pan

MENUS 

ESCOLARES

MENÚ 1
Empanada de polo 

***
Macarróns á boloñesa 

***
Iogur 
***

Auga e Pan

TARIFAS REDUCIDAS en tempada baixa (decembro-
febreiro). Máis información no momento de facer a reserva.€

Transporte a disposición dos grupos con tarifas moi 
especiais, con DESCONTOS do 30% sobre o prezo medio. 

Servizo de catering no restaurante do Parque Arqueolóxico

ServizoS 
ComplementarioS



Parque Arqueolóxico
da Cultura Castrexa
Lansbrica

www.pacc.es

Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica
San Cibrao de Las s/n CP 32455

San Amaro/Punxín, Ourense
info@pacc.es

reservas@pacc.es
988 267 285


