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“As adiviñas na fala viva”
Proxecto premiado na 6ª convocatoria de Proxectos Didácticos
Antonio Fraguas da Fundación Antonio Fraguas Fraguas.
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O noso agradecemento
Co propósito de rememorar a figura de Don Antonio Fraguas na súa dobre vertente
de pedagogo e etnógrafo, a Fundación Antonio Fraguas Fraguas fai a convocatoria
dun concurso de proxectos didácticos encamiñados a realización dun programa de
pescuda sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, xeográfico, histórico e artístico
do entorno inmediato entre os centros escolares de Galicia. Deste xeito, preténdese
alentar entre a comunidade escolar un traballo sistemático orientado á educación
patrimonial, ao coñecemento do medio e a posta en valor dos máis diversos elementos
do noso acervo cultural.
Na 6ª convocatoria de Proxectos Didácticos da Fundación Antonio Fraguas Fraguas,
resultou premiado,na modalidade de ensino primario, o proxecto “As adiviñas na
fala viva”presentado polo C.E.I.P. A Cristina.
Este proxecto consistía nunha recolleita de adiviñas da nosa tradición oral para a posterior realización dunha serie de actividades entre as que figuraban a elaboración deste
álbum.
O profesorado implicado nesta actividade quere resaltar a importancia que teñen as relacións dos nenos e das nenas cos maiores e o valor que ten a transmisión de literatura
oral popular entre distintas xeracións para que non caia no esquecemento. Vaia pois o
noso agradecemento a todos aquelas persoas: avós, avoas, pais, nais, veciños…que coas
súas aportacións fixeron posible a realización deste traballo.
Asemade salientar o entusiasmo mostrado por parte do alumnado na recollida, gravación e deseño deste álbum.
Agardamos pois que a partir desta iniciativa sexan os alumnos e as alumnas non só
receptores senón tamén transmisores deste importante legado.
Agradecer tamén á Fundación Antonio Fraguas Fraguas a convocatoria destes premios
que serven como aliciente e estímulo ao profesorado que se sente motivado para levar
a cabo estas experiencias educativas.
C.E.I.P. A Cristina
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