visítanos!
Unha visita escolar
inesquencíbel
A Tirolina das Minas é un
complexo histórico e
recreativo que nos achega
ao patrimonio histórico,
xeolóxico e ambiental do
concello da Pontenova, e
permítenos combinar
aprendizaxe e aventura.

Onde estamos
En A Pontenova (Lugo)
Contacto:
julio@tirolinadasminas.com
Teléfono: 633 24 88 35
http://tirolinadasminas.com

A única galería mineira
aberta ao público en
Galicia
Unha tirolina de máis de
300 m de lonxitude

Esta visita permitiranos comprender a
influencia dos principais acontecementos
históricos na evolución industrial, ambiental e
cultural da vila. A tirolina xigante, que recrea
o antigo funicular aéreo que transportaba o
mineral de ferro ao Forno do Boulloso a
principios do século XX, formará parte do
percorrido xunto coa visita ao interior da
mina Consuelo.

qué ofrecemos
RUTA DIDÁCTICA
ENTRADA ÁS ANTIGAS MINAS DE FERRO
DESCENSO EN TIROLINA*
SEGURO DE ACTIVIDADE E EQUIPO
COMPLETO DE PROTECCIÓN

Duración aproximada: 2,5 horas.
PREZOS:

20 €

CON
TIROLINA
XIGANTE

15 €

CON
TIROLINA
INFANTIL

*O uso da tirolina xigante só está permitido a persoas que
pesen entre 45 e 110 kg

obxectivos
01. Sensibilizar na importancia da
recuperación e protección do patrimonio
material e inmaterial como elemento de
cohesión e desenvolvemento local sostible
02. Facilitar a comprensión dos procesos
ambientais en conexión coa evolución
social, económica e cultural.
03. Fomentar a aparición de modelos de
conducta sostibles e o respeto e
protección do medio natural.
.

proposta didáctica
Á petición do profesorado, a visita pode
adaptarse cara a ampliación de múltiples
contidos curriculares, así como a diferentes
niveis. Algúns dos contidos propostos a
traballar antes da visita poden ser:
A influencia económica da 1ª e 2ª Guerra
Mundial.
A Revolución Industrial: avances e
consecuencias.
O Bosque Atlántico: características,
situación e relevancia.
Xeoloxía. A estrutura, composición e
aplicación dos minerais.
O Cambio Climático e a emerxencia
ecolóxica.
A visita pode realizarse nos seguintes
idiomas:
EN INGLÉS

EN FRANCÉS

Para posibles adaptacións curriculares
contactar cun prazo mínimo de 2 meses.

Tirolina das Minas
conta con monitores
propios para levar a
cabo a visita ás súas
instalacións.

Posibilidade de
utilizar un
merendeiro
próximo para
comer.

complemento: visita
a Taramundi
Como complemento á actividade, proponse un
desprazamento ao municipio asturiano de
Taramundi (situado a tan só 7 km) e, en
concreto, ao Museo da Coitelería. Esta
extensión da visita permítenos coñecer o
patrimonio conxunto entre dous municipios
limítrofes: un en Asturias e o outro en Galicia.
E enlazar así a historia das famosas navallas
de Taramundi coa dos lugares nos que se
traballou e explotou o mineral que dá orixe
ao oficio dos ferreiros.
Duración: 1,5 horas. Inclúe demostración en
vivo de cómo se fai unha navalla nun taller
tradicional.
SUMPLEMENTO DE:
10 €

