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 BREVE DESCRIPCIÓN DA INICIATIVA: 

O Parlamento de Galicia é unha institución aberta á cidadanía na que 
todos os galegos e galegas poden participar e implicarse activamente 
na actividade parlamentaria e na que todos aqueles interesados en 
coñecer a institución e o traballo que aquí se fai, sexan galegos ou non, 
poden visitar. Para iso, o parlamento conta diferentes ferramentas para 
achegar a institución aos cidadáns e cidadás e, particularmente, ao 
alumnado da comunidade autónoma de todas as idades: 

1.- VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS A PARTIR DE 5º DE PRIMARIA 

2.- XORNADAS INFANTÍS PARA ALUMNADO DE 1º-4º DE PRIMARIA: “OS 
BOLECHAS VAN AO PARLAMENTO” 

3.- SEMANA PARLAMENTO NA ESCOLA 

4.- CHARLAS COLOQUIO PARA ESO, BACHARELATO E UNIVERSIDADE 

5.- PLENOS ESCOLARES E CONCURSOS DE DEBATE 

 



                                                     
 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA INICIATIVA: 

O obxectivo principal da iniciativa é facilitar e axilizar o acceso seguro de 
grupos de persoas ao parlamento para dar a coñecer a sede lexislativa 
e a labor que desempeñan as deputadas e deputados como 
representantes do pobo galego.  

 VISITAS GUIADAS 

Grazas as visitas guiadas, de 1 hora de duración en galego, castelán ou 
inglés, os grupos aprenden sobre as funcións, a organización e a historia 
da institución da man dos nosos guías; acceden ás dependencias máis 
solemnes do Pazo do Hórreo como o Salón dos Reis ou o hemiciclo; visitan 
as salas onde acontece a actividade institucional diaria e, os días de 
sesión plenaria, poderán asistir a parte desta desde a tribuna do público. 

Así, o Parlamento de Galicia abre as súas portas a todas aquelas persoas 
que queiran coñecer cámara lexislativa galega e a súa sede, o Pazo do 
Hórreo, situada en Santiago de Compostela, escollendo entre 6 
modalidades de visita dispoñibles para solicitude no Portal de visitas 
guiadas “E ti, vés ao Parlamento?”: 

 1.- Xornadas de portas abertas: visitas guiadas sen cita previa todos os 
luns ás 10:00, 12:00 e 16:30. 

            

             



                                                     
 

2.- Visitas guiadas con reserva previa para grupos ou particulares: de luns 
a venres de 9:30 a 14:30 e de 16:00 a 18:00 os cidadáns e cidadás poden 
solicitar unha visita guiada a través do noso portal de visitas guiadas “E ti, 
vés ao parlamento?” e cumprimentar un formulario de solicitude de visita 
ao que se resposta en menos de 24 horas. 

Ademais, co obxectivo de facilitar o traslado ata Santiago de 
Compostela, Renfe e o Parlamento de Galicia ofrecen descontos do 40 
% a grupos organizados que viaxen en tren para visitaren a sede lexislativa 
galega.  

 

 



                                                     
 

 

3.- Visitas á colección de arte: o Parlamento de Galicia ten a colección 
pública de arte galego contemporáneo mais importante da 
comunidade autónoma. Entre pintura, escultura, vidreiras e reposteiros a 
colección conta con máis de 300 obras de arte. Parte delas en depósito, 
outras adquiridas e outras que son doazóns. Asesorados pola Real 
Academia de Belas Artes o parlamento segue a acoller novas obras de 
arte na súa sede para o desfrute de todos os interesados que, seguindo 
os mesmos pasos que nas visitas guiadas xerais, poden solicitar esta 
modalidade de visita.  

Poden consultar a páxina web da colección de arte do parlamento en: 
https://www.parlamentodegalicia.es/ColeccionArte/ 
 
E o libro xoia de arte en: 
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/Publicacions/colecionA
rte.pdf 
 
4.- Visitas ao amparo do convenio de cooperación entre a Xunta e o 
Parlamento de Galicia “Coñece as túas institucións”: co fin de promover 
un programa de actividades que encaixe no proceso educativo 
continuo de formación dunha cidadanía democrática, activa, tolerante, 
solidaria e crítica, na que o diálogo democrático e a xustiza se erixan 
como referentes para a convivencia social, o 18 de decembro de 2017 
asinouse un convenio de cooperación entre a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, en representación da Xunta de 
Galicia e o Parlamento de Galicia, cunha vixencia inicial estendida ata o 
1 de setembro de 2020. O obxecto deste convenio foi a organización 
conxunta dun programa de carácter educativo, apoiado en visitas 
didácticas de escolares de centros educativos galegos de titularidade 
pública ás sedes de ambas as dúas institucións con transporte financiado, 
de xeito que os alumnos visitantes reciban de primeira man información 



                                                     
 

sobre o desenvolvemento das principais funcións de cada unha das 
institucións asinantes, nos lugares onde estas desenvolven as súas 
competencias, obedecendo deste xeito á responsabilidade e ao 
compromiso delas coas xeracións máis novas.  

Dada a confusión que para moita xente suscita a división de poderes 
propia do Estado de Dereito, este programa contribúe a superar estas 
dúbidas desde a infancia,. na medida en que o alumnado ten ocasión 
de entender, in situ, as diferencias entre o poder lexislativo (Parlamento 
de Galicia) e o poder executivo (Xunta de Galicia). 

O programa de actividades descrito está dirixido exclusivamente ao 
alumnado de 5º e 6º de primaria e de 1º e 4º de ESO, de centros públicos se 
ben inicialmente darase preferencia na selección aos alumnos de centros 
de ensino que impartan a materia de libre configuración autonómica de 
Valores Democráticos Europeos, ou similar de libre configuración do centro, 
consonte ao establecido na Recomendación 2006/962/EC, do 18 de 
decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente. 

Con carácter previo á realización efectiva das visitas, o Programa didáctico 
desenvolverase dentro das aulas mediante as unidades didácticas para o 
alumnado, profesorado e tamén de lectura fácil que ambas institución 
teñen dispoñibles no portal de visitas das súas respectivas páxinas web. Estes 
materiais darán resposta aos obxectivos e finalidades do Programa 
didáctico, incluíndo os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe correspondentes e a posible integración curricular e vinculo co 
desenvolvemento das competencias clave. 
 
Logo de realizar o traballo previo de formación nas aulas, poderanse 
concertar polos colexios as visitas didácticas ás institucións accedendo ao 
portal “E ti, vés ao parlamento?” e cumprimentando o formulario de 
solicitude de visita deseñado especificamente para tal fin.  
 
Este convenio tivo que disolverse en 2020 por mor da pandemia, pero 
retomouse o 14 de xaneiro de 2022 e permanecerá activo ata o curso 
2023-2024. 



                                                     
 

 

 

 

5.- Visita virtual e vídeo institucional: os cidadáns e cidadás tamén poden 
visitar e aprender sobre o parlamento sen saír da casa. No portal de visitas 
guiadas atoparán a visita virtual a través da cal poden percorrer o Pazo 
do Hórreo e as súas estancias, cunha explicación escrita e oral de cada 
unha de elas como se estivesen presentes na institución. Ademais, tamén 
está dispoñible o noso vídeo institucional no que se explica a historia do 
pazo e do parlamento, así como as funcións e organización propias de 
este. Esta modalidade foi moi empregada nas aulas durante a 
pandemia. 

 

 



                                                     
 

6.- Visitas a exposicións temporais no parlamento 

O parlamento organiza e acolle exposicións temporais na súa sede do 
Pazo do Hórreo. Estas pódense visitar libremente dentro do horario de 
actividade do persoal da institución. 

Entre as derradeiras organizadas tivemos: 

 EXPOSICIÓN “AÇORES SILÊNCIO E SER”: no marco dun acto 
institucional de cooperación entre Galicia e as Illas Azores e a 
presentación do libro “Viaxe á Illa do Corvo” (Azores), 1924. En 
edición bilingüe galego/portugués. 
 

 EXPOSICIÓN CARVALHO CALERO, MOSTRA BIBLIOGRÁFICA: 
aproveitando o nomeamento de D. Carballo Calero como 
homenaxeado nas Letras galegas 2020, o parlamento organizou 
unha exposición bibliográfica que logo levaría á sede de Abanca 
en Ferrol. 

 

 EXPOSICIÓN SOBRE O ESTATUTO: actualmente nos corredores do 
Pazo dado que en 2021 se celebrou o 40 aniversario do Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 
 

 EXPOSICIÓN “40 ANOS DE AUTONOMÍA DE GALICIA NAS 
CARICATURAS DE SIRO”: o caricaturista político Siro López donou ao 
parlamento mais de 200 caricaturas de tinte político que o 
parlamento aproveitou para organizar unha exposición na que se 
poden percorrer 40 últimos anos de historia de Galicia. 
 



                                                     
 

 EXPOSICIÓN LETRAS GALEGAS: é a nosa exposición permanente 
que forma parte da nosa colección de arte, ubicada na sala das 
letras galegas do parlamento. Consiste en retratos ou caricaturas 
feitas por Siro López e esculpidas en escaiola e resina polo escultor 
Ferreiro Badía de todos os homenaxeados o día das letras galegas 
ao longo do tempo.  
 

 EXPOSICIÓN “O PODER DA PALABRA. 40 ANOS DO PARLAMENTO E 
GALICIA. 1981/2021”: exposición itinerante organizada con ocasión 
do 40 aniversario da Cámara lexislativa. Estivo aberta ao público 
no propio Parlamento para despois iniciar unha etapa itinerante 
que a levará as todas as cidades galegas e rematará en Madrid. 
Comisariada por Ramón Villares, catedrático emérito y exreitor de 
la Universidade de Santiago. 
 

 PROXECTO “COMPARTE”: exposición itinerante integrada por unha 
selección de obras da colección de arte do Parlamento de Galicia 
que, desde novembro de 2022, se amosará en distintas cidades e 
vilas galegas, en Madrid e, posiblemente, noutras cidades do 
exterior que conten con elevada presenza galega, organizada 
coa colaboración da Xunta de Galicia. 
 
 
 

 XORNADAS INFANTÍS: “OS BOLECHAS VAN AO PARLAMENTO” 

Dado que as actividades mencionadas ata agora van dirixidas a adultos 
e alumnos/as a partir de 5º de primaria (idade recomendada para visitas 
en base ao currículo), deseñamos unha xornada específica para que os 
mais cativos (de 1º a 4º de primaria) tamén coñeceran o parlamento, aos 
deputados  e aprenderan que son e para que serven as eleccións.   

Unha vez ao ano os Bolechas visitan o Parlamento de Galicia e guían aos 
rapaces desde o vestíbulo principal divididos grupos polas 4 salas mais 
emblemáticas da sede: o salón dos reis, o hemiciclo, o salón do 
rexurdimento e a biblioteca Xeración Nós. En cada unha delas agárdalles 
unha actividade diferente acerca do parlamento.  

Todos os materiais traballados durante estas xornadas están dispoñibles 
no portal “E tí, vés ao Parlamento?”. 



                                                     
 

 

 

     

 

 



                                                     
 

 SEMANA DO PARLAMENTO NA ESCOLA 

Arredor de 6.000 rapaces e rapazas que cursan 5º e 6º de Primaria en 
medio centenar de centros educativos públicos de toda Galicia 
participaron na Semana do Parlamento na Escola que comezou o 29 de 
novembro, en datas previas á conmemoración do 40 aniversario do 
Parlamento de Galicia. 

A Semana do Parlamento na Escola foi deseñada para poder ser levada 
a cabo sen dificultar o curso normal do programa escolar, xa que pode 
realizarse de maneira transversal sen necesidade de circunscribila a unha 
área de coñecemento concreta. 

  

 

 CHARLAS COLOQUIO PARA ESO, BACHARELATO E UNIVERSIDADE 

Neste caso é o parlamento, representado polos seus exdeputados, o que 
se traslada aos centros para informar da súa actividade e resolver as 
dúbidas do alumnado e profesorado ao respecto 

 

 PLENOS ESCOLARES E CONCURSOS DE DEBATE 

O parlamento colabora con diversas ONG na organización de plenos 
infantís no hemiciclo da sede coa participación da Mesa e deputados 
dos grupos parlamentarios, así acuden alumnos/as de primaria e ESO e 
bacharelato de colexios de titularidade pública, concertada e privada 
para ser deputados por un día e expoñer á cámara os seus anhelos e 
obxectivos de futuro. Colaboramos con UNICEF, Aldeas Infantiles, 
Fundación Educo e Plan Internacional  e temos organizado esas 
colaboración presencialmente e vía videoconferencia desde o 
hemiciclo nos anos da pandemia. 



                                                     
 

 

 

 

Sobre os concursos de debate, o parlamento ten organizado diversos 
concursos de debate presencial no seu hemiciclo: 

- European Youth Parliament.  
- As finais do Torneo Universitario de Debate Compostela. 
- Todos os anos as finais e semifinais e entrega de premios do 

Parlamento Xove que organiza a Consellería de Política Social.  
 



                                                     
 

 
CONCURSO DE DEBATE EYP 

 

 
CONCURSO DE DEBATE PARLAMENTO XOVE 

 

 

 



                                                     
 

 PAPEL DA ASEMBLEA LEXISLATIVA NO ÉXITO DA INICIATIVA 

O papel do parlamento e o persoal da cámara á hora de dar a coñecer 
a súa sede (Pazo do Hórreo), a súa historia, as súas funcións e 
organización é fundamental.  

Nesta iniciativa vense implicados practicamente todos os servizos da 
cámara, desde o gabinete da presidencia, encargados da organización, 
xestión, difusión e realización das iniciativas, ata o servizo de tecnoloxías 
da información, encargados do soporte audiovisual e tecnolóxico, servizo 
de persoal e réxime interior, asistencia xeral e os grupos parlamentarios.  

 
 ORIENTACIÓN EUROPEA DA INICIATIVA 

O Parlamento de Galicia ten a súa sede en Santiago de Compostela, 
destino final do Camiño de Santiago, unha ruta de peregrinación que 
percorre Europa ata chegar á capital galega. O Camiño foi e segue a ser, 
sen dúbida, a ruta mais antiga, concorrida e celebrada do vello continente. 
Centos de miles de persoas de toda Europa percorren as diferentes rutas do 
camiño cada ano enchendo a capital da comunidade autónoma de 
diferentes culturas e idiomas durante varios días tras a súa chegada.  

Unha visita básica entre a oferta da cidade é o parlamento que, grazas ás 
xornadas de portas abertas e ás visitas en inglés, pode atendelos 
perfectamente durante a súa estancia. 

O Parlamento tamén vese incluído entre as visitas programadas do 
programa Erasmus + (KA1, KA2 e KA3) e da ESN. Cada ano recibimos 
multitude de solicitudes de grupos interesados en coñecer a cámara e 
compartir conversas e impresións con membros da Mesa ou con 
deputados/as da cámara, principalmente sobre educación, formación, 
linguas rexionais, apertura das institucións á cidadanía, innovación e 
intercambio de boas prácticas ou europeísmo. Os membros do parlamento 
sempre están dispoñibles para recibir estes grupos, falar con eles e aclarar as 
súas dúbidas. 

  



                                                     
 

 

O VICEPRESIDENTE 1º DO PARLAMENTO CONVERSA CUN GRUPO ERASMUS + 

 

GRUPO ERASMUS +                                         

 

GRUPO ESN 



                                                     
 

 

Por outra banda, a modalidade de visita “Coñece as túas institucións” 
anteriormente descrita, dá preferencia na selección aos alumnos de centros 
de ensino que impartan a materia de libre configuración autonómica de 
Valores Democráticos Europeos, ou similar de libre configuración do centro, 
consonte ao establecido na Recomendación 2006/962/EC, do 18 de 
decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente. 

 

 
 
 
 


