Coñece o MUPEGA
O
Museo Pedagóxico de Galicia, MUPEGA, quere
continuar presente na vida dos centros . Polo tanto,
ofrecemos varias alternativas que nos permitan seguir
interactuando tendo en conta a realidade educativa
actual.
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Teléfonos
981 54 01 55/50

1. Visita virtual
2. MUPEDUCA
3. Visitas no Mupega
4. Outras actividades
5. Información
complementaria.

1.Visita virtual
O Mupega ofrece na súa páxina web a posibilidade de
facer un percorrido virtual pola nosa exposición
permanente, un servizo co que xa contamos dende fai
un tempo pero que agora se fai máis necesario aínda.
Podedes acceder a visita virtual do Mupega no seguinte
enlace:
https://mupega.edu.xunta.gal/visita-virtual

Correo electrónico:
museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal

2. MUPEDUCA
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Mupeduca é un plan de colaboración entre os centros e
o museo para traballar xuntos na creación de proxectos,
actividades e experiencias partindo do amplo
patrimonio educativo que alberga o Mupega.
Fixestes un proxecto de investigación sobre calquera
tema relacionado co noso museo e precisades de
colaboración, información, difusión...? Plantexádenos a
vosa idea, e colaboraremos para levala a cabo.
https://mupega.edu.xunta.gal/servizos/MUPEDUCA

3. Visitas no Mupega
Teléfonos
981 54 01 55/50

As circunstancias actuais derivadas da pandemia pola
Covid-19 fan que sexa necesario que calquera visita
grupal se realice con reserva previa ao museo, que
valorará de xeito individual a idoneidade da mesma en
función dos protocolos sanitarios e dispoñibilidade,
garantindo así a seguridade dos usuarios en todo
momento.
Correo electrónico:
museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal

4. Outras actividades

MUPEGA
2021/2022

Asemade, ao longo do curso continuaremos a traballar
na realización de materiais dixitais e actividades
puntuais que poidan ser de interese para o noso
público: visitas guiadas dixitais con diversas temáticas,
presentacións ou vídeos sobre personaxes ou pezas
sobranceiras, celebración de datas sinaladas ( Samaín,
Nadal , Día da muller, Día das letras Galegas...), creación
de actividades para os máis pequenos, etc.
Non deixedes de visitar a nosa web:
https://mupega.edu.xunta.gal/ e as nosas redes
sociais para estar ao tanto de todas as novidades que
realicemos.

Teléfonos
981 54 01 55/50

5.Información complementaria
Teléfonos de contacto:
981540150 - 981540155 - 981540153
Páxina web:
https://mupega.edu.xunta.gal/

Correo electrónico:
museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal

