
CIENCIAS SOCIAIS 

MUSEOS DE ESPAÑA Y GALICIA 

Os principais museos de España  

Laura e Aldara viven na Coruña, unha cidade do norte de Galicia que se caracteriza por 
contar cunha 
rede de museos moi importante. Este inverno, como chovía moito, foron cos avós a visitar 
todos e cada un deles: a Casa dos Peixes, a Domus, o Museo de Belas Artes, o Museo 
Arqueolóxico de Galicia, o Arquivo do Reino de Galicia, o Museo de Arte Contemporánea, 
a Torre de Hércules e o MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía). 

Existen diferentes museos que están espallados por todo o territorio nacional. A 
continuación imos detallar os cinco máis importantes por número de visitantes: 

Museo del Prado (Madrid) 

Este museo (https://www.museodelprado.es/), aberto en 1819, é unha das pinacotecas 
máis importantes a nivel mundial. Ten máis de sete mil obras de artistas como Francisco 
de Goya, Diego Velázquez, El Bosco, Rubens, Murillo, El Greco ou Tintoretto. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 

O Reina Sofía (http://www.museoreinasofia.es/), inaugurado en 1992, garda no seu 
interior unha mostra moi extensa de obras do século XX e contemporáneas. Destácanse 
obras de Juan Muñoz, Roy Lichtenstein, Miró, Eduardo Chillida, Maruja Mallo, Salvador 
Dalí ou Alberto Sánchez. 

Museo Guggenheim (Bilbao) 

O Guggenheim (http://www.guggenheim-bilbao.es/) é o museo de arte contemporánea de 
Bilbao. O edificio é un dos máis representativos da arquitectura contemporánea en 
España. Foi deseñado en 1989 por Frank Gehry e inaugurado en 1997. Contén 
exposicións itinerantes.  



Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) 

É un dos museos (http://www.museothyssen.org/thyssen/home) españois con máis visitas. 
Inaugurouse en 1992 e contén obras desde o Gótico ata os anos 80: Duccio, Durero, 
Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh, Matisse, Picasso ou Magritte. 

Fundación Joan Miró (Barcelona) 

A Fundación (http://www.fundaciomiro-bcn.org/) posúe máis de dez mil pinturas, 
debuxos,bosquexos e esculturas de Joan Miró. Inaugurouse en 1975.  

 



Os principais museos de Galicia 
No territorio galego hai diferentes tipos de museos. Estes son os máis 
importantes: 

• Museo de Arte Contemporánea de Vigo (http://www.marcovigo.com/)  

• Museo do Pobo Galego (http://www.museodopobo.es/)  

• Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense (http://www.musarqourense.xunta.es/)  

• Museo Provincial de Lugo (http://www.museolugo.org/)  

Actividade: 

Visita a páxina de Museos de Galicia (http://museos.xunta.es/gl/museos) e 
escolle un museo. Busca a información principal: ano de inauguración, tipo de 
obras que garda no seu interior, artistas desas obras... A continuación fai unha 
presentación con imaxes deste museo.  

http://museos.xunta.es/gl/museos

