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No ano 2018 o Museo Camilo José Cela inaugurou un novo percorrido 

museográfico, cronolóxico e moito máis visual, que permite coñecer dende 

múltiples perspectivas a vida e a obra do premio Nobel galego: dende as súas orixes 

nunha familia de ferroviarios –coa inclusión do Museo ferrocarrileiro na honra do 

seu avó John Trulock no propio percorrido do Museo- ata o seu falecemento no 

ano 2002. 

Unha vida dedicada á cultura e na que o poliedro que foi Camilo José Cela xorde 

co seu máximo esplendor. 

Acompañando a vista ao Museo, a Fundación mantén a súa programación 

educativa habitual: valixas didácticas, talleres para escolares e docentes, visitas 

dinamizadas, múltiples recursos a través da rede e un longo etc.; actuacións todas 

elas co obxectivo de dar a coñecer dunha maneira lúdica a Camilo José Cela e o 

legado que nos deixou na súa aldea natal de Iria Flavia. 

 Dende Infantil a Bacharelato, e tendo sempre como punto de partida a figura do 

escritor, queremos prestar tamén especial atención a todo o relacionado coa 

linguaxe e a creación literaria, sen obviar as súas relacións con outras áreas 

específicas do currículo escolar. 

 Como fin de curso, teremos unha semana de festa no Museo Camilo José Cela no 

mes de maio coa celebración do “Letreseo, a Semana das Letras no Museo”, unha 

semana chea de actividades para tódolos públicos que, sen dúbida, vos 

sorprenderán. 

 Nin que dicir ten que TODAS estas actividades son gratuítas, iso si, sempre 

requirimos reserva previa en calquera dos puntos de contacto da Fundación para 

unha mellor organización de cada actividade. 

 Se es profesor e aínda non che convencemos, ven a visitarnos e explicarémosche 

in situ en que consiste cada actividade. Será toda unha experiencia. 

¡Asegurámoscho! 



 

Visitas dinamizadas 

O segredo da casa de Camiliño Xosesiño 

40 min. Infantil e 1º ciclo de Primaria. Itinerario adaptado aos mais pequenos no 

que descubrirán os segredos que agocha o Museo Camilo José Cela. 

Xogos de letras no Museo 

50 min. Primaria. Percorrido que permitirá aos alumnos coñecer, a través da 

observación e o xogo con letras e palabras, que é un museo e cales son as súas 

funcións, ao tempo que atopan as distintas coleccións que compoñen o rico e 

variado legado do autor de A colmena. 

Poliedros 

50 min. Secundaria e Bacharelato. Visita á exposición permanente prestando 

especial atención as distintas facetas de Camilo José Cela: escritor, académico, 

dinamizador cultural, viaxeiro, actor, pintor... 

 

Obradoiros 

A casa das letras 

Infantil de 5 anos. 25 minutos. Actividade coa que os mais pequenos xogan coas 

letras do abecedario a través da casa onde se “agochan” as propias letras 

empregadas por Camilo José Cela nas súas obras. 

¡Funambulista, á pista! 

Primaria. 45 minutos. Os alumnos deberán construír o seu propio museo, pero 

antes cómpre descubrir certos intrusos que se meteron entre as súas coleccións e 

conseguir gardalos nun museo un pouco equilibrista. 

Trivial Celiano 

Secundaria e Bacharelato. 45 minutos. Xogo de mesa no que os alumnos deberán 

amosar o moito que saben ou aprenderon sobre Camilo José Cela durante a visita 

ao Museo. 

¡Ábrese o pano! 

Tódolos públicos. 45 minutos. Co gallo de fomentar as capacidades de 

creatividade e comunicación, os alumnos reescribirán e interpretarán as partes mais 

teatrais dalgúns textos de Camilo José Cela. 



Actividades nos centros escolares 

Camiliño Josesiño vai á escola – Valixas didácticas 

Neste curso 2018-2019 continuamos prestando apoio aos centros escolares na 

realización de actividades relacionadas coa literatura, as letras e os museos a 

partires da figura do premio Nobel e a través de valixas didácticas adaptadas a 

tódolos ciclos educativos: 

• “¿Quen vive a carón do tren?” é unha valixa que pretende incentivar a 

aprendizaxe da lectoescritura e está dirixida ao segundo ciclo de Educación 

Infantil.   

• “Letras remexidas” está orientada ao desenvolvemento das competencias de 

lectoescritura e á potenciación da creatividade dos alumnos, e se dirixe aos 

escolares do primeiro ciclo de Educación Primaria. 

• “Pequenas historias” é unha valixa didáctica de fomento da lectura, dirixida ás 

bibliotecas escolares e a alumnos do segundo e terceiro ciclo de Educación 

Primaria. 

• Para os de Educación Secundaria está dispoñible “Mais aló do escritor”, unha 

valixa encamiñada á comprensión da actividade e funcións dos museos a través 

do deseño e creación dunha exposición propia sobre Camilo José Cela no centro 

escolar. 

A participación nestas actividades é gratuíta. Máis información no enderezo 

electrónico visitas@fundacioncela.com.  
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Outras actividades 

 

Letreseo 

Semana das letras no museo. Entre o 11 e o 18 de maio de 2019 celébrase no museo 

unha semana adicada ás Letras para conmemorar o aniversario do nacemento do 

escritor (11 de maio), o Día das Letras Galegas (17 de maio) e o Día Internacional dos 

Museos (18 de maio). 

Durante esta semana terán cabida todo tipo de actividades para tódolos públicos 

e moitos outros actos lúdicos. 

 

Asesoramento ao profesorado 

Ofrecemos ao profesorado un servizo permanente de asesoramento para 

planificar o traballo na aula e a visita ao museo. Para iso estamos á disposición da 

comunidade docente que desexe recibir información sobre os contidos do museo, 

preparar a visita á sede con antelación. 

Teléfono de contacto: 981 81 24 25 

Email: visitas@fundacioncela.com 

Web da FPGCJC: ES www.fundacioncela.com GA www.fundacioncela.gal 
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