
Cómo comerse un queixo con 
mensaxe interpretativa



• COMPRENDER que o deseño e a 
utilización de recursos en 
Interpretación do Patrimonio é un 
proceso creativo.
• ENTENDER que o uso destes 
recursos responde a un obxectivo que 
nós temos redactado previamente e 
que queremos lograr.
• AMOSAR algúns deses procesos en 
experiencias levadas a cabo por 
Ambientarte e o seu resultado.

Os meus obxectivos son:



A INTERPRETACIÓN DO PATRIMONIO é a “arte” de revelar in situ o
significado do legado natural e cultural ó público que visita eses lugares 
no seu tempo libre. Asociación para a Interpretación do patrimonio (AIP), 1992.

PROCESO CREATIVO

• Non lineal (adiante-atrás-atrás-atrás-pode que adiante??-esquerda-
dereita, un dós, trés).
• Non xurde en calqueira momento, senón cando ven (facendo a 
compra, conducindo…) INSPIRACIÓN.
• Leva tempo.
• Implica procura de información e tempo para lela e dixerila!
• Hai cousas que se quedan en fogos artificiais…e outras van 
directamente ó lixo porque non pasan de ser locuras…ou non…
• É un proceso que se disfruta!
• Ás veces implica facer “traballos manuais”.



ESTAS SON ALGUNHAS DAS MIÑAS PREMISAS…

• Baixo coste.
• Que poida ser accesible á 
maior cantidade de público.
• Que estea claro o que 
queremos transmitir.
• Non infantilizar pero…a 
TOD@S gústanos tocar, probar, 
cheirar….
• Sempre que sexa posible, 
utilizar o humor.
• Sempre respetando ao público 
(os seus valores, as súas ideas, 
etc.)



ESTAS SON ALGUNHAS DAS MIÑAS PREMISAS…

• Facer conexións emocionais (e 
intelectuais).
• Non é o mesmo que cho conten 
que facelo.
• Que o recurso non enmascare a 
mensaxe.
• Non é montar un “teatriño”; temos 
uns obxectivos, e utilizamos eses 
recursos para cumprir os nosos 
obxectivos.
• As persoas percibimos o que nos 
rodea por TODOS os sentidos.
• Participan todas as persoas, 
constrúese entre todas, non só o 
guía conta, o público escoita.



USO DO HUMOR…
ENRIQUE VIII FIXO AS COUSAS A MEDIAS

El sabía da importancia da variedade. É boa 
para ti. Colle tantas cousas boas da vida 
como poidas e cada unha delas coidará de ti 
dunha forma diferente.
Iso é xusto o que nós facemos en todos os 
nosos Smoothies. A variedade de diferentes 
froitas significa un montón de beneficios 
nutricionais para ti.
Nembargantes, cando falamos de quedar 
coas cousas boas, o “Vello con Barbas de 
Xenxibre” era definitivamente máis pro 
variedade e menos pro manter as “cousas 
íntegras”.
A el gustáballe quitar as partes boas. Mentres 
que nós utilizamos a froita completa: a carne, 
a fibra e o zume. 
E así por non quitar nada, ti non perdes 
ningunha das partes boas. 

Se nós cumprimos a nosas 
promesas, ti deberías estar 
sostendo unha bebida da que 
estar orgulloso, senón o 
facemos, podes chivarte ás 
nosas “mamis”.



O PÚBLICO TEN MOITO QUE DICIR…

Obxecto de aleación de cobre
Este obxecto de 12 caras é un completo 
enigma. Pezas similares foron atopadas ao 
longo do Imperio Romano. Neste exemplo 
cada buraco ten un tamaño distinto. Sería 
parte dun instrumento de observación, un 
candeeiro o un obxecto relixioso? Que 
pensas?



Obxectivos da Interpretación

• Obxectivos de Coñecemento: 
“Qué queremos que a xente saiba”

• Obxectivos Emocionais:
“Qué queremos que a xente sinta”

• Obxectivos Actitudinais / de Comportamento:
“Qué queremos que a xente faga (ou non faga)”

“Que os visitantes adopten unha actitude de custodia”
Que os visitantes aprecien e contribúan á salvaguarda do recurso. 

Se estes teñen unha actitude positiva, é probable que o comportamento
tamén o sexa.

“Que os visitantes adopten unha actitude de custodia”
Que os visitantes aprecien e contribúan á salvaguarda do recurso. 

Se estes teñen unha actitude positiva, é probable que o comportamento
tamén o sexa.



Obxectivos da Interpretación

• Obxectivos de Coñecemento: 
“Qué queremos que a xente sepa”

• Obxectivos Emocionais:
“Qué queremos que a xente sinta”

• Obxectivos Actitudinais / de Comportamento:
“Qué queremos que a xente faga (ou non faga)”

“Que os visitantes adopten unha actitude de custodia”
Que os visitantes aprecien e contribúan á salvaguarda do recurso. 

Se estes teñen unha actitude positiva, é probable que o comportamento
tamén o sexa.

“Que os visitantes adopten unha actitude de custodia”
Que os visitantes aprecien e contribúan á salvaguarda do recurso. 

Se estes teñen unha actitude positiva, é probable que o comportamento
tamén o sexa.

 

Moitos dos camiños deste Parque Natural son 
verdadeiras autoestradas de cultura e riqueza

Parque Natural de 
Serra de Cebollera, 
A Rioxa



OBXECTIVOS

QUE QUERO CONTAR?

RECURSO

Trashumancia

• Coñeza parte da Historia de Serra de Cebollera, 
principalmente sobre a trashumancia.
• Sinta certo respeito e admiración pola profesión de 
pastor e o seu coñecemento do entorno no que se 
desenvolvía.





O Museo do 
ferrocarril 
conserva o noso 
pasado

Museo do ferrocarril de Ponferrada (León), 
Programa “Accede a tu ciudad”



OBXECTIVOS

QUÉ QUERO CONTAR?

RECURSO

O Museo é a antigua estación do tren 
minero que comunicaba Ponferrada con 
Villablino.

• Saiba que o Museo do ferrocarril existe grazas ao 
pasado mineiro do Bierzo.
• Sinta cierta expectación e ilusión ante a perspectiva 
dunha viaxe.





OBXECTIVOS

QUÉ QUERO CONTAR?

RECURSO

Que o carbón era o verdadeiro “ouro 
negro” e o motor do Bierzo.

• Saiba que as minas do Bierzo eran principalmente de 
carbón.
•Saiba que o carbón úsase para facer aceiro e para 
xenerar enerxía.
•Saiba que a minería marcou o modo de vida dos 
berciáns.
•Saiba que o museo do ferrocarril existe grazas ao 
pasado mineiro do Bierzo.
• Contribuir á lembranza do Tema, cun agasallo 
relevante para as persoas.



Parque de El Plantío, Ponferrada (León) 
Programa “Accede a tu ciudad”
Parque do Plantío, Ponferrada (León) 
Programa “Accede a tu ciudad”

O Parque do Plantío funciona 
como unha aspirina urbana



OBXECTIVOS

RECURSO

•.Avaliar a nosa visita guiada dunha forma amena, que 
inclúa unha parte máis formal e outra máis informal e 
que estea máis integrada na propia visita.



A Illa de San Simón

O coñecemento danos liberdade ó longo de toda a nosa vida



OBXECTIVOS

QUE QUERO CONTAR?

RECURSO

Coñecemento de enfermidades como 
o cólera e a febre amarela e do que 
supuxeron os avances médicos.

•Comprenda os diferentes momentos de dor, de vida e de 
morte  que tiveron lugar na Illa.
•Entenda que o coñecemento en diferentes campos, dá ás 
persoas máis liberdade. 
•Sinta empatía coas persoas que pasaron pola Illa.





OBXECTIVOS

QUE QUERO CONTAR?

RECURSO

A censura que existía na época, 
tamén na Illa.

• Saiba que moitas das liberdades e dereitos dos que 
disfrutamos no presente, veñen dados pola loita de moitos 
homes e mulleres no pasado. 
•Entenda que o coñecemento en diferentes campos, dá ás 
persoas máis liberdade. 
•Sinta empatía coas persoas que pasaron pola Illa.



Cetáreas de A Guarda







O CEIDA

• GALICIA
• REFERENCIA
• PLACER
• ALIMENTO
• NAI
• TETA

O CEIDA da “a teta” a moitos intérpretes 
como unha verdadeira nai



E AGORA…A COMER!!!
(PERO CON MENSAXE INTERPRETATIVA, ISO SÍ!!!)

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN!

www.ambientarte.es

ambientarte-blog.blogspot.com

isabel@ambientarte.es


