








NOVO
ITINERARIO POLA

ÁREA
ARQUEOLÓXICA

Dispoñibilidade de visita en galego,

castelán e inglés.

Posibilidade de reservar máis dun

obradoiro, así como de axustar os tempos e

os contidos  en función das necesidades e

intereses do grupo.

3.    Considerar ao  alumnado como

un axente activo que pode construír 

ou modificar a sua estructura de

coñecemento a partir de experiencias

de aprendizaxe deseñadas.





2. ARQUEOLANSBRICA

Todas as idades

Hai case 100 anos que Florentino L.

Cuevillas comezou a escavar o castro

de San Cibrao de Las; dende entón,

moitos foron os arqueólogos que se

aventuraron a descubrir os segredos

que agocha esta cidade. Convértete nun

auténtico rastreador da Idade do Ferro

e desenterra o pasado de Lansbrica!

Destinatari@s:

Ed. Infantil e 1º ciclo de Ed. Primaria.

Duración: 1h.
Mediante a recreación dunha escavación

arqueolóxica @s nen@s convértense en

arqueólog@s por un día e experimentan

todas as tarefas propias desta apaixoante

profesión. Trátase dun obradoiro que

potencia o interese e a sensibilidade polo

patrimonio arqueolóxico.

Trátase dunha iniciativa de aprendizaxe

excepcional, baseada nunha primeira toma

de contacto coa metodoloxía que seguen

os profesionais da arqueoloxía no traballo

de campo. Este obradoiro desenvólvese ao

aire libre, é unha actividade coa que se

prentende alentar o traballo en equipo e

transmitir a paixón pola arqueoloxía.

2º  e 3º ciclo de Ed. Primaria, Ed.

Secundaria e Bacharelato

Nunca traballar coa terra fora tan

divertido! Prepara o teu kit de

ferramentas e descubre o marabilloso

mundo da arqueoloxía.

Duración: 1h.

Destinatari@s:

3. 3, 2, 1... EscavACCIÓN!!



n

@s

Se non che gusta a verdura só hai unha

maneira de sobrevivir na Prehistoria...

Cazando! Prepara as armas, afina a

puntería ao máximo e fai diana; só así

desfrutarás dun suculento manxar

propio de guerreir@s.

@s



7. KALLAIKANA

O  equipo debe permanecer unido para

acadar o mellor resultado no mellor

tempo posible, só así resolvederedes

con éxito o reto que vos propoñemos.

Comeza a conta atrás... kallaikiaaa!!

3ºciclo de Ed. Primaria, Ed. Secundaria e

Bacharelato.

Destinatari@s:

Duración: 1h.
Neste obradoiro, @s participantes deben

resolver unha serie de probas relacionados

co castro e os modos de vida da Idade do

Ferro no NO peninsular; para elo, coa

axuda dun mapa, percorren o xacemento

na procura de respostas.



ARQUEOLANSBRICA

KALLAIKANA

PAGAS TI OU PAGO EU?

3, 2, 1... ESCAVACCIÓN!





LANSBRICA: A CIDÁ D@S

NEN@S

5. Blog ESCOLAR

Queres preparar a visita do teu grupo escolar

ao Parque Arqueolóxico? Buscas recursos

didácticos para traballar na aula sobre a cultura

castrexa? Andas a procura de información para

realizar un traballo ou ampliar os contidos

vistos na clase? Este é o teu lugar.

A Cidá d@s Nen@s é un espazo interactivo e

de aprendizaxe onde traballar contidos e

preparar a visita, pero tamén onde compartir as

experiencias vividas polo grupo no Parque

Arqueolóxico.

Estamos desexando que o coñezas

e participes!

Visita o

BLOG Pincha

aquí 

http://pacc.es/es/categoria/blog-escolar/
http://pacc.es/blog-escolar/
http://pacc.es/es/categoria/blog-escolar/




COMO

CHEGAR

http://pacc.es/organiza-a-tua-visita/como-chegar/




Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa

Lansbrica

San Cibrao de Las s/n CP 32455

San Amaro - Punxín, Ourense

+34 632 272 770

info@pacc.es reservas@pacc.es 988267285

www.pacc.es

https://www.facebook.com/Parque-Arqueol%C3%B3xico-da-Cultura-Castrexa-PACC-1415418198714064/?ref=hl
https://twitter.com/PACC_San_Cibran
http://pacc.es/
http://pacc.es/
https://www.instagram.com/explore/locations/1032731222/parque-arqueoloxico-da-cultura-castrexa-pacc/

