É un monumento situado no Concello
de Oia, ao sur da provincia de
Pontevedra, fundado no século XII,
polo tanto con mais de 800 anos de
apaixonante historia.
É o único Mosteiro da Orde do Císter
situado á beira do mar, sendo esto

O programa didáctico do Real Mosteiro de Oia está
dirixido ao alumnado de distintos niveis educativos
sempre en base aos deseños curriculares e
adaptados as especificidades de cada grupo e
nivel, ofrecéndose diferentes temáticas según
estas especifidades.
A nosa proposta busca que as novas xeracións
accedan e coñezan un mosteiro medieval, pero
coa particularidade de que están a visitar

condicionante e motivo dunha serie de
peculiaridades que fan deste Mosteiro
un lugar diferente e único.
Dende 1931 é BIC (Ben de Interese
Cultural) e actualmente está pendente
dun ambicioso plan de recuperación.

un mosteiro en estado de semiruina cun
importante proxecto de restauración en
marcha. Esto permitirá incidir nos valores
patrimoniais e reflexionar sobre a activación
do patrimonio, a dinamización social,
cultural e económica da súa contorna e
facer partícipes aos rapaces deste debate
dun xeito transversal.

A visita ao Mosteiro ofrécese a tódolos cursos de Primaria, Secundaria e
Bacharelato, así como a educación post obligatoria (FP e Universidade)
As visitas efectuaranse tódolos venres dos meses de abril
(1, 8, 22 e 29) e maio (6, 13, 20 e 27) en horario de mañá.

É preciso reservar con antelación.

De seguido as diferentes opcións de visita ao mosteiro:
1.
2.
3.
4.
5.

As pegadas do Mosteiro
O mosteiro dos monxes artilleiros.
O mosteiro medieval: arquitectura e vida
Os presos do Mosteiro: memorias da Guerra Civil española
Visita xeral

Visita caracterizada que incide en elementos do presente
facilmente identificables polo público infantil e que están
estreitamente vencellados ao Mosteiro: os curros, o viño
do Rosal, algúns topónimos do Arrabal, o símbolo da
figueira na heráldica, O Camiño de Santiago, a botica…

Nesta visita a guía centrará as súas explicacións na etapa no
que o Mosteiro viuse involucrado en sendas batallas contra
piratas, sobre todo no século XVII.
Aproveitarase, de xeito transversal, para dar a coñecer aos
rapaces a flora e a fauna do Mosteiro.

Trátase dunha visita orientada a coñecer o papel do Mosteiro de Oia no
contexto histórico medieval, a súa importancia a nivel económico, social e
cultural así como os principais trazos arquitectónicos do mesmo.
Farase partícpes aos rapaces da vida cotiá nun Mosteiro na época medieval.

Visita centrada na época no que Mosteiro foi Campo de Concentración de
presos republicanos durante a Guerra Civil española

Recorrido pola historia de Mosteiro, dende a primeira comunidade de
ermitaños ata a actualidade, cunha duración de 60 min. Inclúe o acceso a
exposición “Os presos do Mosteiro: memorias da Guerra Civil española”

