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LIMIAR
O Concello de Cabana de Bergantiños en colaboración coa Deputación 

da Coruña, pon en marcha unha programación didáctica gratuíta para os 

centros escolares de Galicia centrada no Dolmen de Dombate e na vida do 

Neolítico galego a través dos espazos museísticos do Centro Arqueolóxico 

do Dolmen de Dombate.

O Dolmen de Dombate é unha referencia como conxunto arqueolóxico e 

conta cun grande atractivo divulgativo: ter un pequeno centro vinculado ao 

Dolmen que tamén está musealizado e protexido. Por iso propoñemos aos 

centros escolares que adiquen unha xornada a coñecer dunha maneira lúdica e 

didáctica este lugar emblemático da historia da arqueoloxía de Galicia.

Neste programa poderedes atopar visitas guiadas gratuítas. Todo isto, 

financiado polo concello de Cabana de Bergantiños. Unha serie de obradoiros 

didácticos adaptados ás necesidades específicas de cada ciclo educativo: 

Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato así como a ciclos de Educación 

Especial, Formación Profesional e Educación de Persoas Adultas. 

A oferta adáptase á idade, coñecementos e niveis educativos do público escolar 

e compleméntase cos obxectivos curriculares nas súas competencias básicas.

Ademais os centros que impartan cursos de educación non reglada poden 

atopar actividades transversais moi interesantes e aptas para os seus usuarios. 

Poderedes coñecer un pouco máis sobre o Patrimonio Cultural Galego, 

aprendendo o pasado e experimentándoo dunha maneira lúdica e ao mesmo 

tempo educativa.

Dolmen de Dombate.
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Considerado como a “catedral” do megalitismo galego, é un dos 

monumentos megalíticos mellor conservados. Declarado Ben de 

Interese Cultural, xa era coñecido no s. XIX por Manuel Murguía, e a súa 

popularidade medrou cando o poeta Eduardo Pondal lle dedicou un famoso 

poema en “Queixumes dos pinos”.

Coas excavacións dos anos oitenta, baixo a dirección de J. Ma. Bello, o valor 

arqueolóxico do dolmen medrou extraordinariamente. A existencia de dous 

monumentos superpostos: “Dombate antigo” (restos dun dolmen máis 

pequeño, datado no 3700 a.C, anterior ao xa coñecido) e “Dombate recente” 

(sepulcro de corredor de maior tamaño e datado entre o 3000 e 2500 a.C.). 

Así mesmo, atopouse parte da mámoa que permite imaxinar a colocación das 

pesadas lousas e a súa protección.

Pero sen dúbida, as pinturas de Dombate foron o achado máis destacado. 

Atópanse no interior de todas as lousas verticais. Hai unha tendencia xeral á 

composición de enigmáticos espazos xeométricos formados por zigue-zagues, 

rombos, liñas de puntos... sempre en cores negra (carbón vexetal) e vermella 

(óxido de ferro) sobre unha base de arxila branca. Á beira das pinturas tamén 

se atoparon gravados con misteriosas liñas onduladas e xeométricas que se 

repiten sete veces.

Alén diso, a proteción espiritual do monumento e dos corpos alí soterrados  

apareceu testemuñada cos 21 ídolos, imitando figuras humanas colocados 

en ringleira na entrada do dolmen e o variado enxoval funerario composto 

por machados de pedra pulida, puntas de frecha de sílex, doas de colar e 

recipientes de cerámica para acompañar aos defuntos na súa última viaxe.

Coas derradeiras excavacións, en 2010, en Dombate apareceron máis 

sorpresas en forma de longos foxos arredor no entorno do monumento, tres 

fogueiras, e máis restos de vida prehistórica que fan do dolmen un xacemento 

aínda máis interesante.

QUE É O DOLMEN DE DOMBATE?

Dombate é o único dolmen de Galicia que conta cun Centro 

Arqueolóxico. A Deputación da Provincia de A Coruña 

púxoo en valor con dous edificios integrados na paisaxe que 

protexen e conservan as pinturas e as excavacións.

˚ ˚ ˚
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Momento dunha actividade no Centro Arqueolóxico.



7

O programa didáctico escolar complementa a visita ao dolmen de Dombate 

permitindo escoller entre dúas modalidades: a visita guiada gratuíta, ou ben, 

visita guiada máis un obradoiro didáctico sobre o Neolítico e o Megalistismo. 

As programacións executaranse en grupos que non excederán os 25-30 

alumnos/as por monitor/a para asegurar o éxito das mesmas. Con este número 

conseguiremos transmitir con maior claridade os contidos propostos e 

establecer un proceso participativo que permeta a todos os alumnos e alumnas 

interactuar cos materiais didácticos que se empregarán nas actividades.

Dende o Centro Arqueolóxico de Dombate propoñemos unha visita guiada 

monitorizada para achegar aos alumnos e alumnas os segredos mellor gardados 

do Dolmen de Dombate.

Comezaremos cunha visita ao dolmen orixinal. Alí, dentro do edificio que 

protexe as excavacións, o guía realizará unha introdución xeral á prehistoria e á 

vida no Neolítico para posteriormente centrase na importancia do Dolmen de 

Dombate como emblema das antas galegas.

Por medio de fotografías antigas do monumento, restos materiais, pinturas 

e gravados descubriremos os segredos de Dombate centrándonos na súa 

construcción, historia, excavacións e actual posta en valor.

Tralas preguntas finais do alumnado e as fotos para a lembranza, o monitor 

levará ao grupo ata a réplica a tamaño real do Centro Arqueolóxico do 

Dolmen de Dombate para ver en detalle as pinturas e os gravados.

A visita porá  fin coa proxección dun documental e o recitado do poema de 

Pondal “O Dolmen de Dombate” por parte dos escolares.

O PROGRAMA DIDÁCTICO

Descobre o Centro Arqueolóxico de Dombate

+ Visita monitorizada ao Dolmen.

Descobre o Centro Arqueolóxico de Dombate

+ Visita monitorizada ao Dolmen

+ Obradoiros Didácticos

A VISITA GUIADA

Duración: 1 hora 
[GRATUÍTA]

·  Obradoiros didácticos de balde desde o 1 de marzo ata fin de curso. 
·  Aforo limitado a 100 participantes diarios.

Duración: 2 hora 
[GRATUÍTA]
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Ditas actividades están deseñadas específicamente para cada ciclo escolar. 

O obxectivo é que as nenas e nenos poidan comprender diferentes aspectos 

dos modos de vida no Neolítico así como algúns sistemas de producción da 

cultura material relacionada co Megalitismo. Deste xeito, poñemos a disposición 

dos centros escolares un espazo adaptado para a realización destas actividades 

para que os rapaces e rapazas poidan realizar unha viaxe inesquecible aos 

tempos neolíticos e, mergullarse nunha experiencia arqueolóxica única.

OS OBRADOIROS DIDÁCTICOS

• Coñecer e experimentar os modos de vida no neolítico e os 

cambios que supuxo esta etapa para a humanidade.

• Amosar aos alumnos e alumnas as características principais do 

Megalitismo galego.

• Comprender o Dolmen de Dombate a partir da visualización dos 

elementos morfolóxicos conservados.

• Aprender a respectar o Patrimonio Arqueolóxico e entender a 

importancia do mesmo.

• Comprender a importancia do uso responsable e sostible dos 

recursos naturais.

Réplicas utilizadas nas actividades

OBXECTIVOS XERAIS
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Igual que outras artes, a pintura tivo sempre unha finalidade práctica: decorar 

os espazos. Neste obradoiro as máis pequenas e pequenos entenderán a 

importancia da linguaxe gráfica, plástica e visual como medio de expresión 

na Prehistoria. A través desta actividade descubrirán como se conseguían 

os pigmentos no Neolítico e poderán experimentar e como se formaban as 

diferentes cores. Para elo, coñecerán e utilizarán diversas réplicas arqueolóxicas 

para finalmente experimentar de primeira man o proceso de decoración dun 

dolmen.

• Descubrir as partes e usos dun dolmen

• Producir, deseñar e compoñer, individualmente ou en 

grupo, as fases do proceso de creación e realización dunha 

decoración mural.

• Reforzar a creatividade e destreza manual das alumnas e 

alumnos.

• Desenvolver a motricidade fina realizando diversos procesos 

creativos.

60 min. Ed. Infantil

1º e 2º de Ed.Primaria

Imaxe do obradoiro “As cores de Dombate: Pinturas máxicas”

As cores de Dombate:
Pinturas máxicas

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “Prehistoric style”

Cal podería ser o “look” de moda no Neolítico? Imos percorrer o pasado dunha 

forma diversa, imaxinando e descubrindo as roupas e adobíos dos nosos 

antepasados. Nesta actividade os participantes poderán descubrir de forma 

directa coma fabricaban os tecidos na prehistoria e a evolución das roupas 

no pasado. Dende as peles e fibras vexetais, ata os tecidos feitos nos teares 

verticais. Os participantes poderán manipular diversos útiles relacionados coa 

manufactura téxtil e os adornos persoais, que poderían complementar este 

“look”. Deste xeito, as rapazas e rapaces realizarán unha pequena peza téxtil 

utilizando teares prehistóricos.

• Descubrir as materias primas e o seu procesado para un atavío 

do pasado.

• Coñecer e identificar as fases do proceso de creación de 

tecidos no neolítico.

• Realizar de forma autónoma nunha peza téxtil.

• Identificar diversas ferramentas necesarias para o traballo 

téxtil.

60 min. 3º, 4º, 5º e 6º

de Ed. Primaria

Prehistoric style

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “O gran invento do Neolítico:a cerámica!”

A cerámica é un dos elementos da cultura material máis importantes no 

desenvolvemento da Prehistoria. Nesta actividade descubriremos os procesos 

de transformación do barro dende que se recolle ata que se transforma nunha 

cerámica Neolítica. Nun descubrimento que cambiou o curso da historia. 

Deste xeito as alumnas e alumnos transformaranse en oleiros por un día e 

realizarán todo o proceso de creación das típicas pezas deste período, levando 

ás súas casas a súa propia cerámica neolítica.

•  Descubrir e entender a importancia da cerámica para a vida 

cotidiá.

• Producir, deseñar e seguir individualmente, as fases do 

proceso de creación e realización dunha peza cerámica.

• Reforzar a creatividade e destreza manual das alumnas e 

alumnos.

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura 

neolítica en Galicia.

60 min. 3º, 4º, 5º e 6º

de Ed. Primaria

O gran invento do Neolítico:
A cerámica!

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “As Gravuras da Fornella”

Neste obradoiro os alumnos e alumnas poderán descubrir a importancia e 

forte valor simbólico e ritual das gravuras do dolmen. A partir dos debuxos 

e decoracións orixinais que se atopan no interior do Dolmen de Dombate as 

rapazas e rapaces elaborarán unha peza feita en area que simulará a pedra 

na que os habitantes galegos de hai 5.000 anos gravaron e pintaron estes 

enigmáticos símbolos. Unha vez rematada a peza, os participantes poderán 

levar ás súas casas esta maravillosa lembranza do Dolmen de Dombate. 

• Coñecer os significados destes símbolos.

• Adquisición da linguaxe específica.

• Aprender a valorar o patrimonio cultural e a importancia da 

salvagarda do mesmo.

• Reforzar a creatividade e a destreza manual dos alumnos e 

alumnas.

60 min. 3º, 4º, 5º e 6º de Ed .Primaria.

1º e 2º de E.S.O.

As Gravuras da Fornella

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “Música”

Nesta actividade achegaremos aos máis pequenos os misterios da música 

na Prehistoria: Orixes e evolución da música, materiais utilizados, tipos de 

instrumentos e situacións sociais que propiciaban o desenvolvemento de 

cánticos ou pezas musicais. As/os participantes poderán analizar, descubrir e 

comprender a función da música experimentando directamente con diferentes 

materiais do pasado. Seguidamente, realizarán unha bramadera que poderán 

gravar e decorar con pigmentos naturais. Peza que levarán a casa como 

lembranza da actividade realizada.

• Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes 

linguaxes e formas de expresión.

• Coñecer as posibilidades sonoras do propio corpo, dos 

obxectos e dos instrumentos musicais.

• Producir individualmente un instrumento musical.

• Explorar as posibilidades expresivas e estéticas de diferentes 

materiais e técnicas plásticas na realización dun instrumento 

musical.

60 min. 3º, 4º, 5º e 6º

de Ed. Primaria

As ondas sonoras (de abril a xuño)

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “A vida baixo terra”

Como é o traballo das arqueólogas e arqueólogos?

Meterémonos na pel dun equipo de arqueólogos e usaremos a ciencia como 

verdadeiros detectives do pasado preguntándonos: quen viviu alí, cando, 

que facían, como eran... Unha actividade de base científica que lles permitirá 

converterse en arqueólogas e arqueólogos a través dunha simulación do 

traballo que desenvolven os profesionais da arqueoloxía. Esta acción permite 

experimentar o traballo de escavación, a manipulación de materiais e a 

experimentación de procesos científicos posteriores.

• Achegar as fases do traballo arqueolóxico aos participantes 

dun xeito vivencial e participativo.

• Valorar a importancia do noso patrimonio histórico e a súa 

protección.

• Fomentar o interese polo traballo científico e o patrimonio 

cultural.

• Aprender diversas fases de traballo nunha escavación 

arqueolóxica.

60 min. 3º, 4º, 5º e 6º de Ed .Primaria.

1º e 2º de E.S.O.

A vida baixo terra

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “Alumeando a Mámoa!”

60 min. Secundaria e Bacharelato

Alumeando a Mámoa! (de abril a xuño)

Esta actividade dará ás alumnas e alumnos a oportunidade de aprender as 

diferentes técnicas de obtención de lume que se utilizaron na Prehistoria. 

Explicaremos como o ser humano comezou a domesticar e producir 

lume. Posteriormente os participantes aprenderán unha desas técnicas 

experimentando de primeira man as dificultades e curiosidades de facer lume 

con paus ou con pedras. Todo isto acompañado dunhas réplicas arqueolóxicas   

e de interesantes instrumentos musicais de culturas afastadas..

• Descubrir os modos de vida no pasado e comprender a 

evolución tecnolóxica sufrida polo descubrimento do lume.

• Coñecer as fases do proceso de domesticación e produción de 

lume.

• Achegarse ao mundo da alimentación no pasado a través do 

lume.

• Reforzar a importancia que este descubrimento tivo para a 

vida das persoas do pasado.

OBXECTIVOS
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Imaxe do obradoiro “Azagaias, frechas, arcos... Á caza! ”

As e os escolares poderán descubrir a través de diversas réplicas arqueolóxicas 

e obxectos característicos a evolución das técnicas cinexéticas ao longo da 

prehistoria. Seguidamente as alumnas e os alumnos poderán realizar unha 

experiencia directa e converterse en cazadoras e cazadores neolíticos usando 

a súa destreza e habilidades para tratar de poñer en práctica unha das técnicas 

de caza máis primitivas.

• Aproximarse á vida nos diversos momentos da prehistoria a 

través das técnicas de caza utilizadas polos seres humanos.

• Experimentar a dificultade que significaba a práctica desta 

actividade.

• Comprender e aprender as fases da evolución cultural a través 

dos útiles empregados para esta actividade.

• Coñecer a fauna relacionada coas actividades cinexéticas ao 

longo da Prehistoria.

60 min. Secundaria e 

Bacharelato

Azagaias, frechas, arcos... Á caza!!

OBXECTIVOS
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Solicitar e cumprimentar a SOLICITUDE DE VISITA e enviala a 

borneiro@gmail.com.Non esqueza especificar o tipo de visita e a 

hora de chegada.

Comunicar a confirmación de asistencia á actividade con 48 

horas de antelación.

Nun prazo máximo de 48h. recibirá un documento coa 

confirmación da reserva.

COMO TRAMITAR A TÚA RESERVA

OPCIÓN 1:

Descubre o Centro Arqueolóxico de Dombate

+ Visita monitorizada ao Dolmen.

OPCIÓN 2:

Visita Descubre o Centro Arqueolóxico de Dombate

+ Visita monitorizada ao Dolmen

+ Obradoiro Didáctico

1. ESCOLLE A MODALIDADE DE VISITA 2. CUMPRIMENTA A SOLICITUDE

Duración: 1 hora 

[GRATUÍTA]

Duración: 2 horas 

[GRATUÍTA]

·  Obradoiros didácticos de balde desde o 1 de marzo ata fin de curso. 
·  Aforo limitado a 100 participantes diarios.



MÁIS INFORMACIÓN E RESERVAS
borneiro@gmail.com 

T.:981 754 020 - F.:981 754 229

Realizado por Galipat


