
 

CULTUR@ LVCVS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS 



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PROMOVIDAS 
POLA REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS. 
 
O Concello de Lugo, a través do obradoiro de emprego Cultur@ 
Lvcvs, promove un programa de actividades didácticas 
destinado ós centros educativos coa finalidade de dinamizar o 
conxunto patrimonial e fomentar a valoración por parte dos 
máis novos do patrimonio arqueolóxico e da historia da Cidade 
 
As accións programadas inclúen un achegamento ó Lugo 
romano e través de varios talleres didácticos, así como a 
posibilidade de concertar visitas guiadas en calquera dos centros 
arqueolóxicos que integran a rede de museos municipais. 
 
 
 
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 
 
As actividades desenvolveranse entre o 15 de outubro  de 2015 ó 
31 de xaneiro de 2016. 
 
As solicitudes irán dirixidas ó Obradoiro de emprego Cultur@ 
Lvcvs a través do correo electrónico     
    obradoiro@concellodelugo.org 
 
A solicitude non supón a reserva da praza hasta que con sexa 
confirmada polo obradoiro de emprego. 
 
As reservas adxudicaranse por orde de recepción observando as 
seguintes condicións: 
 

Solicitarase unha data de realización orientativa. 
Só se pode solicitar un taller por ciclo educativo e curso 
do ciclo. 
 

Contacto: 
 
Obradoiro de emprego CULTUR@ LVCVS 
Teléfono 982 297 479 
 

mailto:obradoiro@concellodelugo.org


DE LUCUS A LUGO. VIAXE NO TEMPO 
 
Non se pode amar unha cidade sen coñecer a súa  historia.  
A través dos restos arqueolóxicos atopados en Lugo realizaremos 
unha viaxe histórica ó pasado romano da cidade, vendo a súa 
estrutura urbanística, edificios, funcións e emprazamentos. 
 
OBXECTIVOS: 
 
 -Coñecer a orixe campamental da nosa cidade. 
- A estrutura urbanística da cidade na época romana. 
- A  muralla . Os edificios públicos e relixiosos no foro. 
-Os edificios para espectáculos. 
- As casas da cidade romana. 
 -Os rituais funerarios. As necrópoles. 
- Fomentar o traballo cooperativo 
 
METODOLOXÍA: 
 
Este taller ten por obxecto dar a coñecer como se configurou a 
cidade romana de Lvcvs Avgvsti a partir da análise de 
reproducións a escala dos edificios máis representativos de  Lugo 
romano; as súas murallas, o foro, as termas ou unha domus. A 
utilización deste material didáctico e outros recursos como 
materiais audiovisuais e varias reproducións de pezas cerámicas 
facilitará a comprensión dos contidos e esperamos que esperte 
nos participantes a curiosidade por querer aprender máis. 

 

         DURACIÓN 

         60 minutos 

 

        DESTINATARIOS 

 

 

 

 

     PARTICIPANTES 

        Un aula/sesión 

 

 

 

 

         CONTIDOS  

         CURRICULARES 

P 

ESO 

CS 

VSC 

XH 

CC 

HE 

HA 

3º CICLO  

       DIAS 

Martes, Mércores e 
Xoves 

 



SCRIPTORIUM. TALLER DE ESCRITURA 
ROMANA 
 
A través da figura do actuari, pretendemos facer chegar ós 
nenos todo o relacionado coa escritura na época romana.  
 
OBXECTIVOS:  
 
- Coñecer cómo se fabricaba o papiro e o pergameo. 
- Os diferentes soportes e instrumentos de escritura (stilus, 
calamus ou as táboas de cera). 
- Os tipos de escritura (a capital clásica, a capital rústica, a 
escritura orixinaria ou a escritura cursiva). 
-Aproximación ao Lugo romano a partir das testemuñas  dos 
materiais  atopados. 
-Fomentar o traballo cooperativo. 
 
 

METODOLOXÍA:  
 
Despois dunha introdución teórica, os participantes poderán 
experimentar os distintos métodos de escritura romana 
practicando con tabulae de cera ou  aprendendo a empregar o 
calamus e os diferentes trazos que este permite realizar, 
poñendo así a proba a súa destreza sobre unha tira de papiro. 
Para unha maior comprensión do contido do taller, contaremos  
cunha pequena exposición na que os participantes poderán ver 
o aspecto de todos estes instrumentos. 
A continuación, con estes coñecementos descifrarán algúns dos 
restos de inscricións recuperados pola arqueoloxía na nosa 
cidade. 
 

 

         DURACIÓN 

         60 minutos 

        DESTINATARIOS 

 

      

 

 

 

       PARTICIPANTES 

        Un aula/sesión 

 
       DIAS 

 
        Xoves  

            

         CONTIDOS  

         CURRICULARES 

P 

ESO 

CS 

XH 

CC 

LAT 

HE 

VSC 

3º CICLO   



TESELLAE: TALLER DE MOSAICOS 
Converteremos ós participantes en artesáns dun taller de 
mosaicos de Lvcvs Avgvsti, confeccionando unha reprodución 
dun mosaico con teselas de cores sobre unha base ríxida de 
madeira. 

 
OBXECTIVOS: 
- Dar a coñecer a orixe e evolución do mosaico. 

- Os tipos e técnicas de fabricación das teselas. 
- Os diferentes tipos de persoas que traballaban nos talleres 
musivarios da época. 
- A decoración nas casa romanas. 
- Aproximación ao Lugo romano a partir dos achados 
mosaísticos feitos en Lugo cidade. 
- Divulgar e promover o interese pola conservación do noso  
patrimonio histórico e arqueolóxico. 
- Dar unha oportunidade de expresar a imaxinación e as 
capacidades artísticas dos participantes, así como o traballo en 
equipo. 
 

METODOLOXÍA: 
Durante o transcurso da actividade ofrecerémoslles unhas 
nocións teóricas básicas. Tras o cal realizarán de forma 
individual ou colectiva  un debuxo con prantilla a elixir entre 
varios modelos,  que servirá de base para a colocación de 
teselas creando así o seu propio mosaico. 

 

 

       DURACIÓN 

       60 minutos 

       DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

        PARTICIPANTES 

       Un aula/sesión 

 
       DIAS 
 
       Mércores 

       CONTIDOS  

       CURRICULARES 

P 

ESO 

CS 

EA 

XH 

CC 

HE 

HA 

EP 

1º CICLO  

2 º CICLO  



LUCES MILENARIAS. TALLER DE LUCERNAS 
En Lvcvs Avgvsti elaborábanse obxectos de cerámica en 
grandes cantidades, realizándose principalmente a torno ou 
con moldes, constituíndo unha verdadeira industria oleira. De 
todos este obxectos, destacamos as lucernas, que poden 
considerarse un dos produtos domésticos máis característicos 
da cultura romana. Iluminaremos o pasado de Lugo para 
poder observar como traballaban os oleiros romanos e cal era o 
proceso de elaboración da cerámica romana. 

OBXECTIVOS: 

-  A importancia da cerámica no mundo romano. 
-  O  barrio oleiro lucense. 
- A evolución da lucerna . As distintas tipoloxías e usos. 
- Divulgar e promover o interese pola conservación do noso 
patrimonio histórico e arqueolóxico. 
- Coñecer e valorar o legado cultural romano na nosa cidade. 
 

METODOLOXÍA: 
 
Despois dunha introdución teórica, os participantes  
producirán mediante moldes as súas propias lucernas. A 
continuación tallando con gubias sobre gomas de borrar, 
deseñarán o seu propio selo de oleiro que servirá para marcar e 
identificar as súas pezas. Contaremos con reproducións de 
lucernas, máscaras e vaixela romana que fará mais doado 
entender os contidos teórico-prácticos do taller. 

         DURACIÓN 

         60 minutos 

        DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

         PARTICIPANTES 

        Un aula/sesión 

 
         DIAS 
        Martes 

         CONTIDOS  

         CURRICULARES 

P 

ESO 

CS 

VSC 

XH 

EA 

HE 

HA 

EP 

CC 

2ºCICLO    



¡AVE  CÉSAR! A LEXIÓN LUCENSE SAÚDA. 
Ofrecemos ós participantes a posibilidade de que por un día se 
convirtan nun lexionario romano enrolándose na nosa 
particular “ Lexio VI Victrix”. 
 
OBXECTIVOS: 
 
- Achegar dunha forma educativa e divertida ós nosos 
antepasados romanos. 
 

- A vida cotiá no campamento lucensis. 
 

- O adestramento: armas e equipo dun soldado romano. 
 

- As diferentes estratexias e tácticas de combate  
 

- Desenvolver os valores do traballo en equipo. 
 

- Aprender a respectar o patrimonio histórico cultural. 
 

METODOLOXÍA:  
 
Despois de ofrecer ós rapaces e rapazas unhas breves nocións 
teóricas sobre a orixe campamental da nosa cidade a través dun 
conto; estes fabricarán  e decorarán o seu propio equipamento 
militar  que poderán levarse as súas casas unha vez finalizada a 
actividade,  como recordo deste taller. 
Unha vez metidos no papel, adestraremos con eles as famosas 
tácticas de combate dos aguerridos soldados romanos 

 
 
 

         DURACIÓN 

         60 minutos 

 

        DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

         PARTICIPANTES 

        Un aula/sesión 

 
         DIAS 

 
        Xoves  
 

         CONTIDOS 

         CURRICULARES  

                     

I 

CS 

VSC 

EA 

P P 

1º CICLO ( 6 - 7 anos) 



 
VISITA GUIADA Ó MUSEO 
 
Os centros da rede museística municipal, como depositarios 
da cultura, arte e historia de Lugo, permiten ó visitante a 
posibilidade de acceder  ao coñecemento do noso pasado e da 
nosa identidade a través do contacto directo coas fontes 
arqueolóxicas. 
 
As visitas guiadas pretenden que os/as lucenses tomen 
confianza co museo, espertando neles a curiosidade e a 
inquietude cara a historia da nosa cidade e o patrimonio 
arqueolóxico, fomentando a súa participación na cultura dun 
xeito máis activo. 
 
Para os escolares as visitas guiadas ofertadas son, ademais, 
unha valiosa oportunidade de relacionar os contidos vistos na 
aula e nos distintos talleres que ofertamos neste programa  
cos obxectos alí expostos. 
 
 
OBXECTIVOS: 
 
-Afondar no coñecemento sobre o Lugo romano. 
 
-Ensinar a valorar e respectar o patrimonio cultural. 
 
-Transmitir normas básicas de comportamento no museo. 
 
-Acercar aos lucenses ó museo, de maneira lúdica e divertida, 
facendo da visita guiada  un bo recordo, que favoreza posibles 
visitas futuras. 
 
-Desenvolver as capacidades de observación dos visitantes. 
 
-Fomentar a utilización dos centros culturais do Concello pola 
cidadanía. 

 



REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS / CONCELLO DE LUGO 

CASA  DE LOS MOSAICOS 
Domus romana de finais do século III o comenzo do século IV 
d,C, musealizada in situ. O seu principal atractivo é o mosaico da 
antesala e do “oecus” con motivos xeométricos e figurativos, así 
como o sistema de calefacción (hipocaustum) que se sitúa baixo o 
pavimento de un dos comedores da vivenda. 

A visita termina ca proxección dun audiovisual que fai unha 
reproducción virtual do que foi a vivenda, e incluso a orixe e o 
desenvolvemento da cidade de Lugo. 

A DOMUS DE MITREO 
Xacemento romano único no noroeste peninsular  que 
conserva os restos dunha domus romana cuxa extensión 
sobrepasaba a muralla.  

Os restos de algunhas pinturas e das distintas estancias da 
casa, así como un espazo dedicado áo culto do Deus Mitra, 
apórtannos unha valiosa  información sobre a forma de vida 
dos romanos que habitaron a cidade de Lugo ata o ´século II  
e III d. c e sobre a configuración socioeconómica, 
arquitectónica e urbana da cidade nesa época. 

MUSEO INTERACTIVO HISTORIA DE  LUGO 
Museo que se configura como un espazo vanguardista e innovador, 
tanto na súa arquitectura coma súa instalación museográfica, para o 
coñecemento da Historia de Lugo. 

A través das súas instalacións pódese realizar un percorrido pola 
evolución histórica da cidade de Lugo dende a súa orixe ata a 
actualidade a través dunha serie de recursos audiovisuais e 
interactivos, destacando a denominada caixa negra, na que se 
proxecta un audiovisual  sobre a cidade de Lugo ao longo da 
historia. 

CENTRO ARQUEOLÓXICO SAN ROQUE 
Neste museo móstrase in situ os restos arqueolóxicos 
relacionados cun cemiterio romano. En concreto, varias 
tumbas pertencentes a unha necrópole que se mantivo activa 
durante case cinco ´séculos. Tamén podemos ver aquí restos 
dun forno dedicado á produción cerámica e unha piscina ou 
estanque ritual. O centro conta con medios audiovisuais, 
que ofrecen unha completa información sobre cada unhas 
das principais pezas mencionadas. 

SALA DE EXPOSICIÓNS DE PORTA MIÑÁ 
Esta sala acolle unha exposición donde o visitante pode 
realizar unha viaxe histórica ao Lugo romano, con paradas 
nas súas catro etapas fundamentais: a conquista, o 
esplendor urbanístico, a súa fortificación e o seu ocaso. 

Este viaxe á evolución urbanística  da nosa cidade realízase 
dunha maneira didáctica a través da combinación de 
fotografías, planos, recreacións e numerosos obxectos 
arqueolóxicos procedentes das excavacións realizadas en 
Lugo nos últimos 25 anos. 
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             ETIQUETAS – CONTIDOS CURRICULARES 

HISTORIA DA ARTE 

CULTURA CLÁSICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 

CIENCIAS SOCIAIS 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

LATÍN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

XH 

I EDUCACIÓN INFANTIL 
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