
Narón
Aldea Nova
O municipio de Narón conta desde hai unha década cun recurso municipal único para os grupos escolares: trátase 
de Aldea Nova, UN PARQUE TEMÁTICO DO MUNDO RURAL no que os rapaces e rapazas poden aprender e 
experimentar diferentes tarefas agropecuarias e coñecer unha casa tradicional galega por dentro.

O parque Aldea Nova está situado no Monte dos 
Nenos, en Sedes, e desde alí podemos desfrutar 
dunhas vistas excepcionais. Monitores e 
monitoras especializados organizan diferentes 
OBRADOIROS PARA OS GRUPOS, segundo a 
súa idade e intereses. Así, os rapaces pódense 
acercar á astronomía no planetario, no que se 
proxectan audiovisuais sobre os planetas, as 
estrelas, o universo... 

Tamén ten moi boa acollida o taller sobre 
APICULTURA, no que os cativos coñecen todas 
as ferramentas, ven como eran as colmeas 
antigas e as actuais, miran algunha delas por 
dentro, fan unha cata de mel, fabrican unha 
vela, e poñen o seu traxe de apicultor para facer 
unha visita ás colmeas. 

Os ANIMAIS son outra faceta de Aldea Nova 
que esperta o interese dos escolares. Galiñas, 
coellos, unha vaca cachena, unha porca celta, 
ovellas galegas, cabras, un cabalo e un poni, 
pavos, parrulos... os monitores explican as 
particularidades de cada un, a súa utilidade 
na granxa, etc. A horta, na que sempre hai 
plantadas especies que os rapaces recoñecen con 
facilidade, é outra aula da aprendizaxe neste 
parque temático.

O percorrido pode incluír tamén unha visita á 
reprodución dun antigo castro co seu dolmen ou 
á CASA MUSEO, na que se copia a forma de vida 
no rural a comezos do século pasado. Hai forno 
e os cativos poden, se hai tempo, amasar o seu 
propio boliño de pan. 

Tlfo. 608 048 031

aldeanovagranja@gmail.com
www.aldeanova.com

Aldea Lagoela, 30
Sedes, 15596 Narón
43°33’42.9”N 8°07’55.4”W

Museo/Centro de interpretación

Materias relacionadas: Ciencias Naturais, Bioloxía, 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

Duración: media xornada ou xornada completa. Hai 
un albergue con 40 prazas, que ofrece a posibilidade 
de alongar a visita varios días.

Idades: Infantil-Primaria-ESO

Prezo: entre 10 e 12 euros por neno, segundo as 
horas.

 par e c o a odo o a o  a  e  fi  
de semana.

Máis información: www.deexcursion.net

Ferrol 17Km
A Coruña 59Km
Viveiro 78Km
Santiago 101Km

Apuntes

18


