


No Museo do Pobo Galego comezamos vendo o claustro do antigo convento e o 

busto de D. Antonio Fraguas, primeiro director deste Museo e un dos seus im-

pulsores. 



Participamos nun taller dos ofi-

cios, onde a través da mímica in-

tentamos representar un oficio 

tradicional galego ao resto dos 

compañeiros e compañeiras. Al-

gúns fixérono moi ben!! 



Baixamos pola escaleira do Museo do Pobo Galego pa-

ra visitar as salas dos oficios. Esta triple escaleira 

helicoidal, única no mundo, forma parte do patrimonio 

arquitectónico de Santiago de Compostela. Encan-

tounos!! 



Na sala dos telleiros. Familiarizámonos 

cos utensilios que se empregaban para fa-

cer as tellas e os ladrillos. 

Na sala dedicada ao mar vimos os 

utensilios das redeiras, que antes 

manipulamos no taller dos oficios.  



Na sala dos canteiros descubrimos que estes 

tiñan unha linguaxe propia para comunicarse. 

Tamén puidemos ver que símbolos empregaban 

para poner a firma na súa obra. 



Tomando algo despois da visita ao Museo do Pobo Galego e antes de ir para a 

Cidade da Cultura de Galicia. 



Cando chegamos á Cidade da Cultura amosáronnos unha maqueta da mesma e 

faláronnos das especies autóctonas coas que reforestaron o monte Gaiás, so-

bre o que se asentan os edificios que a forman, e das especies alóctonas que 

retiraron de alí.  



Comezamos o percorrido da exposición “Castelao maxistral” vendo unha fotografía 

onde Castelao, xunto con outros intelectuais da época, rinden unha homenaxe  ao 

mestre e amigo Alexandre Bóveda, fusilado durante a guerra civil española. 

Esta reunión tivo lugar en Bos Aires no ano 1945, cando finalizou a segunda gue-

rra mundial. Nela vese ao fondo, a obra titulada por Castelao “A última leición 

do mestre”, considerada o “Guernica galego”. 



Nesta exposición puidemos ver ca-

dros orixinais de Castelao onde se 

reflicte a situación do ensino na-

quela época. 

Tamén escenas moi crueis da gue-

rra civil española. 



A guía amosounos os cadros de Cas-

telao onde aparecen impartindo cla-

se os “escolantes” da época, moitas 

veces xente que descoñecía a nosa 

lingua e non entendía a linguaxe dos 

nenos e nenas que acudían á escola. 

Nas vitrinas había moitos debuxos rea-

lizados por Castelao e que se publica-

ban nos xornais da época.  



Ao final da sala está o óleo arredor do que xira toda a exposición: “A derradeira leición do 

mestre” e que representa a un mestre asasinado na Guerra Civil española ante uns nenos que 

se lamentan conmocionados. 



E xa para rematar puidemos ver a recreación dunha escola de principios do 

século XX, cos pupitres, as pizarras, os xogos… Chamounos a atención a es-

caseza de material co que contaban e algúns elementos da mesma.  



E despois dunha mañá tan repleta de acti-

vidades, un merecido descanso para tomar 

a comida que nos preparou o persoal de 

cociña do noso cole.  

Pola tarde fomos ver unha película: “Ralph 

rompe Internet”.  

Foi unha xornada moi ben aproveitada!!  


