EMBARCA CARA AO NOSO MAR
das coleccións de Arte ABANCA e Afundación
Reto mariñero II (7 a 13 anos)

¡Empecemos grumete!
Necesitamos un@ valente capitán@.
Pon a túa fotografía ou pinta un retrato mariñeir@.

Une os puntos e verás a túa nova embarcación para esta travesía
Ponlle nome, non o esquezas!

Parada 1
Partimos das Illas Cíes despois de superar o primeiro reto mariñeiro
(pica aquí se aínda non o fixeches). Damos unha volta e esculcamos
coa VISITA VIRTUAL por Agalería... Xoga co rato e achégate ás obras.
Será súper divertido!
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Parada 2: Desátase unha tromba mariña
Tras un comezo de travesía tranquila, cae unha tromba de auga, arranca un
auténtico tornado… A auga parece que vai mandarnos ao fondo do mar mentres o barco se axita e case non podemos manternos en pé. Comeza a caer
unha pedraceira moi forte.
Por radio aconséllannos que busquemos un porto onde atracar e pasar a
noite. Albiscamos ao lonxe unha luz.

Como é posible que na metade da noite, no mar, atopemos unha luz?
Cal será a razón?
Un coche aparcado nun cantil deixou as luces acesas.
É a luz dun faro que nos guía na metade da noite.
Neptuno, o deus do mar, deixou as luces do baño acendidas.

Busca na exposición virtual dous faros que te axuden a guiarte no medio da
tormenta e anota os títulos e autores:

Como se chama a profesión da persoa que vive e se encarga do faro?

A luz do noso faro é a luz da Torre de Hércules, o faro máis coñecido de Galicia. A que cidade chegaremos se seguimos a súa luz?
Lugo
Ourense
A Coruña
Pasado o trebón, renovamos a travesía…

Parada 3: Divisamos unha botella cunha mensaxe
de S.O.S. Perigo! Perigo!
Nada máis partir do porto da Coruña, vemos algo na auga. Trátase dunha
botella cunha mensaxe: un animal mariño está atrapado nunhas redes que
alguén deixou abandonadas. Se non conseguimos liberalo morrerá.
Une os puntos e descubre o animal mariño atrapado nas redes.

O primeiro que hai que facer é localizar o lugar onde está atrapado. En que
obra de arte estará? A nota di que a obra das redes é dun tal Murado… Viaxa
coa visita virtual e anota o título da obra e a cor que predomina.

Como se chaman as persoas que perderon esa rede? Que oficio utiliza as
redes como ferramenta de traballo?

Agora busca na visita virtual as persoas que saben máis sobre redes, mesmo
máis cá xente mariñeira.
Cal é a profesión que se ocupa das redes?
Mariscadora
Redera
Charcutera
Hai algunha obra na exposición que as represente? Engade o título, autor/a

Grazas ás redeiras puidemos salvarlle a vida ao cabaliño de mar.
Seguimos o noso camiño, mais antes advírtennos:

Se as costas da Coruña queredes atravesar,
cun perigoso pirata deberédesvos de enfrontar.
Xusto no límite da costa da Coruña e Lugo, reaparece o pirata cos seus enigmas…

Parada 4: O temido pirata Drake
Ola! Son de novo Sir Francis Drake. Son o pirata inglés que por orde da
raíña de Inglaterra, no século XVI, se instalou nas costas de Galicia para
acabar coa xente do mar, afundir barcos e amolar España. Para iso, tentei entrar no porto da Coruña, mais fun expulsado, e por iso agora estou
escondido mar adentro.
Se as augas coruñesas queredes abandonar, un enigma deberedes de
pescudar… Hahaha!

ENIGMA
Busca pola visita virtual a obra que leva por título Mulheres no Cais. Amplíaa
e obsérvaa ben. Drake dinos dela:
Mirade ben a estas mulleres tan traballadoras. As mulleres tiveron moitas
profesións vinculadas ao mar que non estiveron recoñecidas, coma as
redeiras que coñecestes na parada anterior.

Que están a facer estas mulleres? En que lugar se atopan?
O autor desta obra é de orixe brasileira, se vos fixades no título quizais vos
poida dar unha pista...

Que outra profesión das seguintes estivo vinculada ás mulleres?
Pirata
Mariscadora
Cultivadora de mexillón

Bo traballo!
A costa coruñesa poderedes deixar atrás! Mais antes déixovos o meu libro de
consellos sobre navegación que vos pode axudar na vosa travesía.

Consello: Un bo
mariñeiro sabe que, o
mellor, é navegar con
vento forza 12.

Se o vento se mide do 1 ao 12, sendo o 1 o máis tranquilo será un bo consello
o de Drake?

Unha vez traspasamos as costas coruñesas xa podemos descansar un pouco,
con todo, non nos resultaron tranquilizadores os consellos do pirata. Fabricaremos un muíño de vento para controlar a súa velocidade e propoñerémosvos un experimento:
Pica aquí para ver algunhas ideas e saber como facelo.

Cuéntanoslo todo en areaeducativa@afundacion.org

SOLUCIÓNS
1. Busca na exposición virtual dous faros que te axuden a guiarte no medio da
tormenta e anota os títulos e autores.
Sen título de Andrés Pinal; Icono de Xurxo Martiño.
2. Como se chama a profesión da persoa que vive e se encarga do faro?
Fareiro.
3. A luz do noso faro é a luz da Torre de Hércules, o faro máis coñecido de
Galicia. A que cidade chegaremos se seguimos a súa luz? A Coruña.
4. O primeiro que hai que facer é localizar o lugar onde está atrapado o noso
animal mariño. En que obra de arte será? A nota di que a obra das redes é
dun tal Murado, viaxa á visita virtual e anota o título da obra e a cor que
domina: A obra titúlase Redes e a cor máis importante é a azul.
5. Como se chaman as persoas que perderon esa rede? Que oficio utiliza as
redes como ferramenta de traballo? O de mariñeiro.
6. Agora busca coa visita virtual as persoas que saben máis sobre redes, mesmo máis cá xente mariñeira. Cal é a profesión que máis sabe de redes? A de
redeira.
7. Hai algunha obra na exposición que as represente? Cosedoras de redes II
de Mario Fernández Granell.
8. ENIGMA. Que están a facer estas mulleres? En que lugar se atopan? O
autor desta obra é de orixe brasileira, se vos fixades no título quizais vos
poida dar unha pista. As mulleres están a preparar o peixe no peirao. A obra
titúlase Mulheres no Cais.
9. Que outra profesión das seguintes estivo vinculada ás mulleres?
Mariscadora.
10. Se o vento se mide do 1 ao 12, sendo o 1 o máis tranquilo será un bo consello o de Drake? Non, o vento forza 12 é un vento moi forte e nesas condicións non se debe saír ao mar.

