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?NON SON iguais 

a

b

Atopa as 7 diferenzas entre o dibuxo  e o a b

Ficha Nº 1 
Infantil / 1º Ciclo Primaria Museo do Mar

POR QUe
Neste edificio que ves está o Museo do Mar da Guarda. 



segue a 
       liña

Completa 
os ocos.

Ficha Nº 2
Infantil / 1º Ciclo Primaria Museo do Mar

Esta 
embarcación 

é unha gamela. 
Une os puntos 

e descóbrea.?



Ficha Nº 3
Infantil / 1º Ciclo Primaria Museo do Mar

imos Pintar
No museo podemos 
ver unha colección de 
cunchas do mundo.

Observa 
que formas 

teñen e 
colorea.



Ficha Nº 4
1º Ciclo Primaria Museo do Mar

P O R C E L A N A S
O P A S C O N U S R
V O X A U T R E G A
O B O M N A R R O R
L M R I C M X Z A R
A U S A H T I O I S
T R Q E A M U S E O
A E T R S A L I F O
S X Y A E R R A S T

MUSEO

MAR

CUNCHASMUREX CONUS VOLUTASPORCELANAS

Atopa  PALABRAS
RELACIONADAS 
co o noso museo

No Museo do Mar da Guarda podes ver unha 
colección de cunchas separadas por familias: 
Murex - Conus  - Volutidae - Porcelanas
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º Ciclo Primaria
Museo do Mar





Ficha Nº 5
2º Ciclo Primaria Museo do Mar

O Museo

• Rede: Arte feita con fíos 
e cordas en forma de mallas.

• Palángre: Arte de pesca 
formado por un cordel do 
que colgan ramais máis finos 
con anzois.

• Nasa: Arte que consiste nun 
cilindro con un oco en forma 
de embudo que permite a 
entrada pero dificulta a saída.

Que é 
unha 

atalaia?

2º  No museo podemos ver unha exposición sobre a pesca 
tradicional na vila da Guarda.
Para pescar usánse un conxunto de técnicas chamadas 
artes de pesca.

Asocia as 
definicións 
cos debuxos

1º  O museo localízase nun edificio- réplica da antigua atalaia. 



Ficha Nº 6
2º Ciclo Primaria Museo do Mar

Coleccións
Asocia as 

definicións 
cos debuxos

Deseña 
a túa propia 

marca

• Rede: Arte feita con fíos e cordas en forma de mallas.

• Nasa: Arte que consiste nun cilindro cun oco en 
forma de embudo que permite a entrada pero dificulta a saída.

• Palángre: Arte de pesca formado por un cordel do que 
colgan ramais máis finos con anzois.

2º  Os mariñeiros usaban unhas marcas para identificar os obxectos da súa propiedade.

1º  No museo atopamos unha colección sobre a pesca 
tradicional na vila da Guarda.
Para pescar úsanse un conxunto de técnicas chamadas 
artes de pesca.



Ficha Nº 7
2º Ciclo Primaria Museo do Mar

embarcacións

Coloca as 
partes da 

gamela no seu 
oco 

correspondente.

1º A embarcación máis usada na Guarda é a gamela, un tipo de barco 
de pequeno tamaño.
 En que tipo de pesca se emprega?

• Pesca de altura

• Pesca de baixura 2º Partes da gamela:

• Vela

• Timón

• Remos

• Matrícula

• Nome
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Ficha Nº 8
3º Ciclo Primaria Museo do Mar

O Museo

• Rede: Arte feita con fíos 
e cordas en forma de mallas.

• Palángre: Arte de pesca 
formado por un cordel do 
que colgan ramais máis finos 
con anzois.

• Nasa: Arte que consiste nun 
cilindro cun oco en forma 
de embudo que permite a 
entrada pero dificulta a saída.

Que é 
unha 

atalaia?

1º O museo localízase nun edificio- réplica da antigua atalaia. 

2º No Museo podemos ver unha exposición sobre a pesca 
tradicional na vila da Guarda.
Para pescar úsanse un conxunto de técnicas chamadas 
artes de pesca.

Asocia as 
definicións 
cos debuxos



• vela

• estribor

• matrícula
•  timón

•  remo

•  nome barco

Ficha Nº 9
3º Ciclo Primaria Museo do Mar

embarcacións
1º  Partes dunha embarcación.

2º  Coloca os conceptos nas seguintes categorías.

• popa

• proa

• babor

MOVEMENTO IDENTIFICACIÓN ORIENTACIÓN



Ficha Nº 10
3º Ciclo Primaria Museo do Mar

Marcas 
       mariñeiras

Como sería 
a evolución 

desta 
marca?

1º As marcas mariñeiras son símbolos esquemáticos de propiedade que se herdan de 
xeración en xeración. Evolucionan a partir dun“signo director” e cada herdeiro 
engádelle unha liña.

SIGNO DIRECTOR 1º XERACIÓN 2º XERACIÓN

SIGNO DIRECTOR 1º XERACIÓN 2º XERACIÓN



Ficha Nº 11
3º Ciclo Primaria Museo do Mar

as 
  Cunchas
       1º  No museo do mar pódese ver unha colección de cunchas clasificadas segundo 

a súa familia:

• Familia Cypraeidade: Chamadas tamén porcelanas polo seu brilo.
Son máis ou menos redondeadas. Algunhas especies desta familia foron usadas 
como moedas ou ornamentos.

• Familia Volutidae: Chamadas tamen volutas pola súa forma espiral.

• Familia Conidae: Reciben este nome porque a maioría presentan unha 
forma xeométrica cónica.

• Familia Muricidae: A súa importancia débese a que se empregaban 
para teñir vestidos dende o 1600 a.C. ata a Idade Media. Algunhas presentan 
espiñas.

Identifica a que 
familias pertencen 

segundo as 
descrición 

que tes arriba



Secundaria
Museo do Mar





Ficha Nº 12
SECUNDARIA Museo do Mar

Coleccións

• Rede: Arte feita con fíos 
e cordas en forma de mallas.

• Palángre: Arte de pesca 
formado por un cordel do 
que colgan ramais máis finos 
con anzois.

• Nasa: Arte que consiste nun 
cilindro cun oco en forma 
de embudo que permite a 
entrada pero dificulta a saída.

Asocia as definicións cos debuxos.

1º O Museo conta con dúas coleccións diferentes pero directamente relacionadas co mar. 
Unha etnográfica e outra malacolóxica.
Busca no diccionario ou na rede os conceptos e defíneos.

• Etnografía:

• Malacoloxía:

2º No Museo podemos ver unha exposición sobre a pesca tradicional na vila da Guarda.
Para pescar úsanse un conxunto de técnicas chamadas artes de pesca.



Ficha Nº 13
SECUNDARIA Museo do Mar

Marcas 
       mariñeiras

Como sería a evolución 
desta marca?

1º As marcas mariñeiras son símbolos esquemáticos de propiedade que se herdan de 
xeración en xeración. Evolucionan a partir dun“signo director” e cada herdeiro 
añádelle unha liña.

SIGNO DIRECTOR 1º XERACIÓN 2º XERACIÓN

SIGNO DIRECTOR 1º XERACIÓN 2º XERACIÓN



Ficha Nº 14
SECUNDARIA Museo do Mar

embarcacións
MOVEMENTO DIMENSIÓNS IDENTIFICACIÓN ORIENTACIÓN

VELA
TIMÓN
REMOS

ESLORA
MANGA

NOME
MATRÍCULA

BABOR
ESTRIBOR
PROA
POPA

1º  Vocabulario: partes dunha embarcación.
Lee os conceptos agrupados por categorías e enche os ocos da ilustración.

•

•

•

•

•

•

• •
•

•

•



Ficha Nº 15
SECUNDARIA Museo do Mar

as 
  Cunchas
       1º  No Museo do Mar pódese ver unha colección de cunchas clasificadas segundo 

a súa familia:

• Familia Cypraeidade: Chamadas tamén porcelanas polo seu brilo.
Son máis ou menos redondeadas. Algunhas especies desta familia foron usadas 
como moedas ou ornamentos.

• Familia Volutidae: Chamadas tamen volutas pola súa forma espiral.

• Familia Conidae: Reciben este nome porque a maioría presentan unha 
forma xeométrica cónica.

• Familia Muricidae: A súa importancia débese a que se empregaban 
para teñir vestidos dende o 1600 a.C. ata a Idade Media. Algunha presentan espiñas.

Identifica a que familias pertencen 
segundo descripción que tes arriba.


