
 



 

O 
SEGREDO 
DA CASA 
DE 
CAMILIÑO 
JOSESIÑO 

 
 
Itinerario pola exposición 
permanente do museo 
adaptado ós máis pequenos 
no que descubrirán os 
segredos que esconde a casa 
de Camiliño Josesiño de xeito 
lúdico, imaxinativo e 
participativo. 
 
Niveis: 
Educación infantil. 
 
Duración: 
40 minutos 



Obxectivos 
• Achegar ós máis pequenos 
a lingua e a 
literatura a través do xogo. 
• Coñecer materiais e 
instrumentos de 
escritura. 
• Exercita-la imaxinación e a 
creatividade. 
• Desenvolvemento de 
competencias de 
lecto-escritura. 
• Familiarizar ós alumnos cos 
museos. 
 
Contidos: 
• As profesións. 
• Cores e formas. 
• Recoñecemento do corpo 
humano. 
• Formas de creación artística. 
• Soportes e útiles de 
escritura. 
• As letras. 
• As cominicacións. 
• Os viaxes. 
 
 
 
 

Actividades 
complementarias no museo: 
• Obradoiro “Ábrese o 
pano”. 
• Obradoiro “A casa das 
letras”. 
 
Actividades previas á visita: 
• Conto O meu veciño 
Camiliño Josesiño. 
• Valixa didáctica “Quen 
vive a carón da vía do tren?”. 
 
Actividades despois da 
visita: 
• Lectura de poemas 
extraídos de Viaje a 
la Alcarria e fichas para 
colorear. 
• Retratamos a Camiliño 
Josesiño. 
• Unha carta 
 

 



 

XOGOS 
DE 
LETRAS 
NO 
MUSEO 

 
 
Percorrido que permitirá ós 
alumnos coñecer, a través da 
observación e do xogo, as 
numerosas coleccións que se 
poden ver na exposición 
permanente e que compoñen 
o rico e variado legado de 
Camilo José Cela. 
 
Niveis: 
Educación primaria. 
 



Duración: 
50 minutos. 
 
Obxectivos 
• Familiarizar ós alumnos co 
museo e coñecer ás súas 
principais funcións: 
coleccionar, conservar e 
difundir. 
• Dar a coñece-las coleccións 
do museo e reflexionar sobre a 
natureza destas. 
• Fomentar actitudes de 
respecto polo patrimoio 
cultural. 
• Promove-lo interese do 
alumnado polo s. XX e o seu 
contexto cultural a través de 
actividades participativas. 
 
Actividades 
complementarias no museo: 
Obradoiro “O funambulista á 
pista”. 
Obradoiro “Ábrese o pano”. 
 
 
 
 

Actividades previas á visita 
• Que é un museo. 
• O coleccionista de   
palabras. 
• Maleta didáctica “Pequenas 
historias” 

 
Actividades despois da 
visita 
• Lectura de poemas de 
Camilo José Cela. 
• Palabras en xogo. 
• Relatos viaxeiros. 
 
 

 



 

MÁIS 
ALÁ  
DO  
ESCRITOR 
 
 
 
 
 

 
Visita á exposición permanente 
que percorre as distintas 
facetas do escritor padronés: 
escritor, académico, 
dinamizador cultural, viaxeiro, 
pintor ... 
 
Niveis: 
Educación Secundaria e 
Bacharelato. 
 
 
 
 



Duración: 
50 minutos 
 
Obxectivos 
• Reflexionar sobre o que é 
un museo, as suás funcións 
e funcionamento e os ca- 
sos do seu entorno que está 
máis preto. 
• Achegar o alumnado ás 
facetas menos coñecidas de 
Camilo José Cela. 
• Facer pensar e xerar debate 
sobre temas de actualidade 
como a pena da morte, o 
papel da muller, o uso da 
lingua, etc. 
 
Actividades 
complementarias no museo 
• Obradoiro “Trivial celiano”. 
• Obradoiro “Ábrese o pano”. 
 
Actividades previas á visita 
• Máis alá do escritor en 
Mydocumenta. 
• Que é un museo. 
 
 
  



Actividades despois da 
visita 
• O inventor de palabras. 
• Relatos viaxeiros. 
• Palabras en xogo. 
• Enredando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máis información: 
www.fundacioncela.gal 
Enderezo electrónico: 
visitas@fundacioncela.com 
FB @Fundación PG Camilo 
José Cela 
TW. @FundaciónCela 

Tlfno.: 981 81 24 25 


