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Visitas Didácticas
Cartafol Escolar 2022
A través das visitas didácticas os venres, adaptadas
a cada ciclo educativo,
o alumnado descubrirá os valores artísticos,
históricos, medioambientais, científicos e
etnográficos que atesoura o Pazo do Allo e tódolos
elementos que compoñen o ben.

As Torres do Allo, propiedade da Deputación da Coruña e xestionado
polo Concello de Zas, é un monumento histórico declarado Ben de Interese
Cultural no ano 1999. Está considerado como o primeiro pazo de Galicia,
con máis de 500 anos de antigüidade. Tanto o edificio como a súa contorna
atópanse en perfecto estado de conservación e constitúen un conxunto
patrimonial de gran valor para a nosa sociedade.
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Que se pode visitar?

A Exposición.
Os contidos do museo das
Na parte traseira do Pazo
Torres do Allo fan unha
Unha verdadeira xoia
Torres do Allo está
do Allo atópanse os
radiografía da Galicia
arquitectónica.
formado tamén polos
restos
rural
Comezouse a construír no
camiños, carballeiras,
dun xardín barroco do
dos últimos séculos. Os
século XV e foi o modelo
fontes, cabazos, pombal,
século XVIII. O gran
oficios, as vestimentas, as
para os demais pazos
soutos, capela, palco da
protagonista é o
relacións de poder, os
galegos. De estilo barroco
música, e demais
xigantesco
costumes, detalles
e renacentista, é o sucesor
elementos que
abeto de Vancouver de 20
artísticos
civil dos castelos
constitúen
metros de alto. Un lugar
do pazo, o día a día de
medievais
un conxunto etnográfico
para realizar actividades
labreg@s e fidalg@s...
do Reino de Galicia.
moi ben conservado.
didácticas ao aire libre.

O Contorno

O Xardín.

O Pazo.

Obradoiros
Educación infantil
Duración: 40 min

Investigando con Víctor López
Seoane
Neste obradoiro, o alumnado aprenderá
como foi o traballo de Víctor López
Seoane e a súa historia, ademáis de
realizaren un caderno de fauna e flora
con varias actividades para coñecer os
hábitos de varios seres vivos
Que aprenden?
Como traballaban os naturalistas.
Que tipos de seres vivos hai.
Cales son as características para
diferencialos

Que fan?
Traballar nun caderno con
actividades variadas.
Pintar, colorear.
Recoñecer a flora e fauna .

A TÚA TORRE DEFENSIVA
Educación primaria
Duración: 50 min

Neste taller para os nenos e nenas terán que
construir a súa propia torre tras unha pequena
sesión de historia das Torres do Allo e os detalles
defensivos que as constitúen e para que servían.
Que aprenden?
Como se construían torres e castelos.
Como se defendían con eles.
 ales son as característias máis comúns
C

Que fan?
Recrear unha torre ao seu estilo
Recoñecer os detalles explicados
Decorar, pintar e recortar

Escudo de Familia
Educación secundaria
Duración 60 min

Os escudos nobiliares
son o símbolo de distinción da
fidalguía galega. Calquera
pazo ten que ter o seu propio
escudo de armas onde veñen
representados os emblemas
de cada unha das familias. No
Pazo do Allo hai un escudo
diferente en cada unha das
torres. Este taller está
pensado para rapaces e
rapazas de entre 12 e 16
anos.

Que fan?
Que aprenden?
Identifican os
Cales eran as familias máis poderosas.
emblemas dos seus
Que tipos de emblemas había.
apelidos ou invéntanos.
Cales son as partes dun escudo de
Deseñan o seu propio
armas e que significan.
escudo familiar.
Fabrican o escudo.

Gymkana do Allo

Educación Primaria (2º e 3º ciclo)
Duración: 60 minutos

Esta actividade está deseñada
para idades entre 8 e 12 anos, e
pensada para coñecer todo o conxunto
das Torres do Allo dunha maneira
divertida e participativa. Un xogo de
pistas e probas, para facer por equipos,
que terán que realizar nun tempo
determinado para lograr superar a
Gymnkana

Que aprenden?
Que se facía en cada unha das partes
do Pazo do Allo.
Para que servían os cabazos, as fontes,
o palco da música...
Que especies botánicas hai no xardín
do pazo e na contorna.

Que fan?
Participan por equipos neste xogo de
pistas e probas.
Teñen que completar un circuíto nun
tempo determinado.
Divírtense, pensan, aprenden,
colaboran, actívanse fisicamente, e viven
unha experiencia completa.

TÁBOA RESUMO
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Información práctica
SERVIZOS
• Aseos accesibles.
• Visitas en varios idiomas.
• Aparcadoiro.

COMO CHEGAR?
Coordenadas:
43º 09′ 36.0′′N – 8º 56′ 20.0′′W
Dende Santiago
Autovía AG56
AC546 Negreira
AC400 Santa Comba
AC404 Zas
60 min.

Dende A Coruña
Autovía AG55
Saída 58 Zas Baio Leste
50 min.

TORRES DO ALLO Lugar do Allo, no1. 15851. BaioZas. A Coruña.

