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Don Antonio, 

San Fraguas! 



 

 Todos os anos esperamos con ansia o nome do homenaxeado ou homenaxeada no Día das Letras  
Galegas para festexar unha das datas máis importantes no noso calendario. E desta vez o galardoado é 
Antón  Fraguas Fraguas. Como veremos ao longo desta guía, e a través dos dez carteis que reflicten a 
súa vida e obra, trátase dun personaxe polifacético cunha vida dedicada plenamente a Galicia. 

 No noso centro, o CEIP “San Fraguas”, temos recollido na Programación Xeral Anual que o PDI 
(Proxecto Documentado Integrado) para este curso 2018-2019 é “Un paseo polas artes”. Os PDI son 
unha metodoloxía que permite o alumnado investigar sobre un tema, transformar a información en              
coñecemento,  achegando a aprendizaxe ao cotiá; todo baixo o eixe vertebrador da nosa biblioteca, lugar 
de encontro  onde xermina todo.  

 Entre as artes que estamos a traballar, loxicamente tamén ten cabida a fotografía. De aquí naceu a 
idea de presentarnos ao concurso co emprego da mesma. Concretamente utilizamos o Chroma Key, que é 
unha técnica audiovisual que consiste en extraer unha cor dunha imaxe (no noso caso o verde) e substitu-
ír a zona que ocupaba esa cor por outra imaxe, por un fondo. Así recreamos os distintos escenarios para 
os nosos carteis. Foi como representar dez pequenos momentos na vida de Antón Fraguas.  

 Todo o material que empregamos (vestiario, instrumentos musicais, mobles, material escolar, radio-
fónico, etc.) buscouse expresamente para representar da forma máis auténtica posible o período no que  
transcorreu a vida do autor. Varias familias colaboraron aportando obxectos. Tamén o profesorado. Pero 
temos que agradecer enormemente a colaboración de dúas asociacións de música tradicional que nos   
facilitaron gran parte do vestiario. Son as asociacións de música tradicional... 

 Aquí vos deixamos como exemplo unha das moitísimas fotografías que tomamos para elaborar o   
noso   traballo. Esperamos que vos guste! 
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Presentación 



 Antón Fraguas Fraguas nace o 28 de decembro de 1905 en Insuela, parroquia de Loureiro,        

Cotobade, na provincia de Pontevedra. Actualmente é o concello de Cerdedo-Cotobade. Criouse nunha   

pequena aldea no rural de principios do século XX. Da man da súa nai aprende as primeiras letras, pero 

tamén aprende moito de “mamá Antonia”, unha muller que servía na súa casa.  

 Sendo moi pequeno o seu pai estaba no Brasil, traballando como canteiro e enviando parte do que 

gañaba á súa familia. Tiña intención de levar a esta canda el e que o seu fillo traballase de maquinista de 

ferrocarril; mais o seu futuro non eran as locomotoras, senón unhas máquinas máis aguzosas, os libros. 

De feito, asistiu un tempo a unha escola do lugar de Famelga, aconsellado por un mestre que percibiu  

boas aptitudes nel. Máis adiante cursou estudos medios en Pontevedra onde consegue o título de       

bacharelato. Alí tivo profesores de renome  como son Castelao ou Losada Diéguez.  Na cidade do Lérez       

participa na creación dunha Sociedade da Lingua, cuxo obxectivo era o estudo e divulgación do idioma   

galego. Posteriormente, no curso 1924-1925, comezará a carreira de Filosofía e Letras en Santiago de 

Compostela. 

 Na Universidade entra en contacto con numerosos intelectuais e pasa a formar parte do Seminario 

de Estudos Galegos, unha institución que tiña como fin o estudo e difusión das raíces históricas e       

culturais da terra. Foi fundada en 1923 por un grupo de universitarios composteláns. Entre eles, Bouza 

Brey, Filgueira Valverde ou Luís Tobío. Máis adiante sumáronse outras personalidades como Castelao, 

Otero Pedrayo, Risco, Filgueira Valverde... e moitos máis. Antón Fraguas incorporouse en 1928 como 

membro numerario das seccións de Xeografía e de Etnografía e Folclore. Participou en escavacións     

arqueolóxicas, investigando, dando charlas e conferencias, recollendo materiais para a montaxe do Museo 

Etnográfico do Seminario ou colaborando en estudos comarcais, como os da Terra de Melide. Coa guerra 

civil de 1936 toda esta importante institución cultural se vai disolver. 

 Na mesma época, non podemos deixar de falar das Irmandades da Fala, un movemento cultural e 

político de gran transcendencia, dos máis importantes na historia de Galicia. As Irmandades da Fala     

supoñen unha revolución para o pensamento daquel momento. Pretenden que se fale e escriba en galego; 

aparece a idea do nacionalismo ligado á lingua; denúnciase a emigración e o caciquismo; trabállase a prol  
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Biografía 



do emprego do galego na vida pública (ensino, administración, actos culturais e políticos...); créase o   

xornal A Nosa Terra; fúndanse editoriais (Céltiga, Lar, Nós); promóvese a narrativa breve popular e os 

estudos lingüísticos sobre o galego e tamén se fomenta o teatro. Nas Irmandades da Fala tamén houbo 

mulleres comprometidas coa igualdade de dereitos entre homes e mulleres, co acceso da muller á cultura, 

coa súa dignificación... Mulleres como Maria Miramontes, Elvira Bao, Amparo López Jean ergueron a súa 

voz para reivindicar estes dereitos. 

 Unha faceta interesante de Antón Fraguas é que foi un dos primeiros en usar a nosa lingua na    

radio. O noso homenaxeado, como veremos, foi investigador, conferenciante, divulgador da cultura... E    

expresarse en galego nun medio de comunicación como é a radio non o podiamos deixar atrás. En 1932 

participou varias veces nun programa radiofónico en galego sobre temas culturais, chamado “Unión Radio 

Galicia”, e que tiña a súa sede no convento de San Domingos de Bonaval, no actual Museo do Pobo Galego, 

un lugar de gran relevancia na súa vida. Cómpre destacar que este programa realizaba todas as semanas 

unha sección dedicada á rapazada. 

 Despois de casar ese mesmo ano con Teresa Martínez Magariños, aproba as oposicións para      

impartir clases no Instituto Elemental da Estrada como catedrático de Xeografía e Historia. Neste      

concello pontevedrés presentarase á alcaldía desde o Movemento Galeguista. Entrou na vida política    

facendo campaña a prol do Estatuto de Autonomía. Pero o golpe de estado desencadea a guerra civil e a 

posterior ditadura. Como represalia, expúlsano do sistema educativo. 

 Outra faceta moi representativa de Antón fraguas é que exerceu de bibliotecario tanto no Seminario 

de Estudos Galegos como no Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. No mesmo momento no que 

entra no Seminario de Estudos Galegos, 1928, é nomeado bibliotecario do Seminario . Aquí destaca o seu 

afán pola formación dunha hemeroteca. Despois de que a ditadura clausurase o Seminario, entra a formar 

parte do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento en 1944, onde procura continuar a traballar a 

prol de Galicia, aínda que co control do réxime . 
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 Xa no ano 1994, fai unha doazón ao Museo do Pobo Galego de todos os libros que comezara a   

mercar nos seus anos mozos de cando estudaba o bacharelato. Con todo isto, non resulta estraño que en 

1951 a Real Academia Galega, institución que vela e coida polas palabras que están contidas nos libros, o 

nomease membro de pleno dereito. 

 Pero probablemente o que máis lle encheu como persoa e na súa carreira profesional é o feito de 

que exerceu con moito cariño e vocación a docencia en distintos lugares de Galicia. Primeiro accedeu por  

oposición a auxiliaría de Xeografía e Historia na Universidade. Posteriormente aproba as oposicións e  

comeza a traballar como profesor no Instituto Elemental da Estrada, como xa mencionamos anteriormente. 

Coa chegada da guerra civil é suspendido de emprego e soldo e destituído da súa cátedra, o que o leva a 

montar unha academia de ensino privado en Compostela. Tivo que volver presentarse e gañar unha praza 

como catedrático, esta vez para o Instituto Masculino de Lugo. Finalmente trasládase ao Instituto        

Feminino Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, onde se xubila en 1975. Foi aquí onde recibiu, por 

parte dun agarimoso alumnado, o alcume de “San Antonio”. 

 Mais Antón Fraguas é un persoeiro polifacético: xeógrafo, arqueólogo, historiador, biógrafo... Como     

xeógrafo desenvolveu un traballo no que fai un percorrido completo pola xeografía física, humana e     

político-administrativa de Galicia; como arqueólogo participou na catalogación de castros, en escavacións, 

estudo de monumentos prehistóricos...; como historiador destaca a súa tese doutoral sobre a historia do 

Colexio Fonseca e os seus colexiais; como biógrafo escribiu sobre a vida e obra de Murguía, Castelao, a 

Condesa de Pardo Bazán...; e como etnógrafo ocupouse da cultura popular, de traballos sobre o Entroido, 

os xogos infantís, o Nadal, a literatura oral, as tradicións populares ou o traxe tradicional. Moitas destas 

investigacións e recollidas atópanse actualmente no Museo do Pobo Galego. Antón Fraguas foi un dos seus 

fundadores, exerceu como director e foi unha peza clave no seu desenvolvemento. Nel atópase un     

compendio da diversidade cultural e popular de Galicia. No antigo convento de San Domingos de Bonaval 

inaugúrase o museo. Constituíuse o seu Padroado en 1976 baixo a presidencia de Xaquín Lorenzo 

“Xocas”. Fraguas comeza, na súa faceta como director, pola restauración do convento e a montaxe das 

distintas salas (oficios, mar, campo, arquitectura popular...). O extinto Seminario de Estudos Galegos, co 

seu museo etnográfico, fora o precedente concreto do novo. Posteriormente, Fraguas chegará a presidir 

o Padroado. Ademais desta institución, Fraguas pertenceu ao Consello da Cultura Galega e á Academia 

Galega das Ciencias, entre outras. 
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 Fraguas finou en Santiago de Compostela en 1999, deixando unha forte pegada na cultura galega e 

sendo artífice da Galicia que está por vir. Xa falamos do Fraguas intelectual, erudito e polifacético. Pero 

tamén foi un extraordinario narrador, unha persoa próxima, xenerosa e amable. En 1992 a Xunta de Gali-

cia noméao Cronista Xeral de Galicia. Tamén foi premiado con numerosas condecoracións ao longo da súa     

traxectoria: o Pedrón de Ouro, a Medalla de Castelao, o premio Trasalba, o premio Otero Pedrayo, fillo 

adoptivo de Santiago de Compostela e de Lugo... Na actualidade hai unha fundación co seu nome no Museo 

do Pobo Galego e diferentes centros docentes, rúas e prazas de toda Galicia levan o nome de Antonio   

Fraguas. 

 Para completar esta biografía, aquí vos deixamos para escanear un código QR no que podedes ver e 

escoitar unha entrevista que se lle fixo a Antón Fraguas.  
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ANTÓN FRAGUAS   NACEU      EN   COTOBADE, PONTEVEDRA. 
 

 

 

 

                      DE   PEQUENO   FOI       MOI            BO           ESTUDANTE. 
 

 

 

 

SEU  PAI   ERA   CANTEIRO  EN   BRASIL.  ENVIABA   CARTOS  Á  FAMILIA   DE   GALICIA. 
 

 

 

 

 

       SEU PAI           QUERÍA    QUE    ANTÓN          FOSE     MAQUINISTA    DE  TRENS,  
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BIOGRAFÍA   DE   ANTÓN FRAGUAS  EN  PICTOGRAMAS. 



PERO   A   ANTÓN   GUSTÁBANLLE   MÁIS      OS   LIBROS.ESTUDOU  FILOSOFÍA  E  LETRAS 
 

 

 

 

 

NA  UNIVERSIDADE  DE SANTIAGO  DE  COMPOSTELA. 
 

 

 

 

TRABALLOU   COMO   PROFESOR  DE   INSTITUTO ,  BIBLIOTECARIO    E         DIRECTOR  
 

   

 

 

                              DO       MUSEO    DO   POBO                 GALEGO.  
 

 

 

 

                    ESTUDOU  E INVESTIGOU   SOBRE  A        HISTORIA  E  CULTURA  DE   
 

 

 

 

 

     GALICIA:        O  NADAL,   O  ENTROIDO,   OS  XOGOS  INFANTIS, O TRAXE TRADICIONAL 
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                 TAMÉN  TRABALLOU       COMO       ARQUEÓLOGO  E      XEÓGRAFO. 

 

 

 

 

          GAÑOU          MOITOS             PREMIOS       POLA  SÚA      DEFENSA       

 

 

 

 

 

       

             DA  LINGUA           E   A        CULTURA          GALEGA.         

 

 

 

 

 

FINOU   NO   ANO   1999       EN   SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
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ACTIVIDADES ED. INFANTIL 

Escanea todos os códigos QR dos 10 carteis e poderás escoitar unha pequena explicación de cada un 
deles na voz de Antía e Daniela. 

Mira o primeiro cartel. Esta é a familia de Antón Fraguas. Pero aquí fáltanlles as caras. Proba ti a       

debuxarllas. 

Cando Antón Fraguas era pequeno gustáballe xogar cos trens. Coas seguintes formas xeométricas 
bota a voar a túa imaxinación e convérteo nunha locomotora. 
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A súa nai foi quen lle axudou a aprender as primeiras letras. Busca neste rebumbio de letras as que      
forman o nome de ANTÓN . 

A  H  L  I  O  P  H 
 

T  U  V  C  E  S 
 

N  C  X  E  I  K  P 
 

P  D  C  N  L  S 

Mira o cartel 2. Cando foi a estudar á Universidade fixo moitos amigos. Como se poderían chamar 
dous amigos del? Escribe o nome e debúxaos. 

 

 

 

 

 

 

Na foto anterior do Seminario de Estudos Galegos (cartel 2):  

   A)Cantos levan o sombreiro na cabeza?  

 

 

 

                         B) Cantos levan o sombreiro nas mans?  



 

 Crea o escudo da túa clase. 

 

 

 

 

 

Hai unha recompilación de contos de varios autores, entre eles Antón Fraguas, que se chama O     
botafumeiro. Investiga sobre que é un botafumeiro e completa o seguinte: 

 

 O BOTAFUMEIRO SERVE PARA ________________________________________ 

 ESTÁ FEITO DE_____________________________________________________ 

 PESA______________________________________________________________ 

 

Conta as persoas que están bailando na portada deste libro de Antón Fraguas. Escribe o número no 
círculo verde. 
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Mira o cartel nº 3. Antón Fraguas formou parte dun movemento cultural e político chamado as          
Irmandades da Fala. Este era o seu escudo: 



O cartel 6 fai alusión á época na que Antón Fraguas traballou con moreas de libros  
exercendo de bibliotecario. Pinta a portada dalgún libro que poderías atopar na biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanea o seguinte código QR (Aínda non está feito porque o vídeo non se subiu a ningunha web pa-
ra respectar as bases do concurso e o anonimato ).Nel atoparás un vídeo no que un grupo de canta-

reiras  interpretan unhas pezas da parroquia de Caroi, en Cotobade, un dos lugares onde Antón Fra-
guas  recompilou  coplas para a súa obra Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Concretamente          
 interpretan unha xota, unha muiñeira e unha danza. Por parellas, bailade esta danza a ritmo  de pa-
sodobre. 

 

 

Antón Fraguas escribiu un texto que se chama A vaca na herba. Pensa noutro animal e nunha      
 comida que lle guste moito e debúxao. 
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Vaia lío! Axúdame a separar as palabras que están pegadas  e atoparás os títulos dalgún dos 
libros que escribiu Antón Fraguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elixe dous deles , e escríbeos de xeito correcto nestas nubes:  
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1. º e 2. º ED. PRIMARIA 

Escanea todos os códigos QR dos 10 carteis e poderás escoitar unha pequena explicación de cada un 
deles na voz de Antía e Daniela. 

OTRAXEGALEGO 

AFESTAPOPULARENGALICIA 

DOENTROIDO 

APORTASANTA 

ROMARIASESANTUARIOS 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira o cartel 1. O pai de Antón Fraguas non aparece na foto porque estaba no Brasil. Pinta este país 
de cor verde. Despois traza una liña con lapis co percorrido que tivo que facer en barco desde Galicia 

 ata Brasil  
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Observa o cartel 7. Así é como o fixemos.  Busca e arrodea catro diferenzas entre a foto do cartel e 
a   seguinte. 

Mira o cartel 9. Rodea os instrumentos que aparecen e risca os que non. 



Aquí tendes unha foto de familia moi antiga. No centro está Antón Fraguas. 

 

 

 

 

 
 
Fíxate na vestimenta. Era moi diferente da actual ! Agora ti es un pintor e vas facer un cadro de Antón 
Fraguas de cando era un cativiño. Dálle o teu toque creativo e faille outro fondo ( unha casa, un xardín 
…) Píntao. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observa o cartel 2. Cantos integrantes aparecen no Seminario de Estudos Galegos? E na foto real? 
Cantos hai máis na foto real que na do cartel. 
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 No cartel 4 atopamos a radio como unha canle de comunicación. Debuxa outros  medios 
 que ti coñezas. 

 

 

 

 

 

 

 

O cartel 6 fai referencia á época na que Fraguas traballou  de bibliotecario. 

  A biblioteca é un edificio público onde podemos ler libros, consultalos e levalos libros de      
 empréstito. Escribe o nome de tres edificios públicos que atopes na túa vila ou preto 
 dela. 
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Escanea o seguinte código QR (Aínda non está feito porque o vídeo non se subiu a ningunha web 
para respectar as bases do concurso e o anonimato). Nel atoparás un vídeo no que un grupo de    

 cantareiras interpretan unhas pezas da parroquia de Caroi, en Cotobade, un dos lugares onde    
 Antón Fraguas recompilou  coplas para a súa obra Aportacións ó cancioneiro de Cotobade.       
 Concretamente interpretan unha xota, unha muiñeira e unha danza. Por parellas, bailade esta 
 danza a ritmo de pasodobre. 



 

ACRÓSTICO de Antón Fraguas. 

Afervoado persoeiro galardoado polo seu compromiso coa cultura galega. 

Naceu a finais de 1905 na parroquia de Loureiro, Cotobade (Pontevedra). 

Traballou como docente en varios institutos e universidades galegas. 

Ó golpe de estado de 1936 e a Guerra Civil trunca a súa carreira expulsándoo do sistema educativo. 

Nos anos posteriores traballa arreo como etnógrafo, xeógrafo, político, arqueólogo,… 

Foi membro do Seminario de Estudos Galegos e da Sociedade da Lingua para a divulgación do idioma galego. 

Reúne obras dedicadas ó entroido, ós xogos infantís, o Nadal, a literatura oral,… 

Académico numerario en 1951 pola Real Academia Galega. 

Galicia foi unha preocupación e compromiso constantes durante a súa vida. 

Un namorado do mundo real e da súa paisaxe, os vales, as serras, as augas do Lérez,.. 

Axudou a construír o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega,… 

Santiago de Compostela, cidade na que viviu coa súa muller Teresa e na que finou en 1951. 

Agora fai ti un acróstico co teu nome. Cada letra debe formar unha palabra que describa unha cualidade túa. 
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3. º e 4. º ED. PRIMARIA 

Escanea todos os códigos QR dos 10 carteis e poderás escoitar unha pequena explicación de cada un 
deles na voz de Antía e Daniela. 



 

A Antón fraguas gustáballe saber moito sobre as festas, romarías e costumes de Galicia. Escribiu 
moitos libros falando delas. Agora tócache a ti investigar en que localidade se celebra cada unha           

delas.  Une as festas coas localidades onde se celebran. 

Festa do percebe de                                                            Corme 

Entroido de                                                                          Lugo 

Festa do queixo de        Sada 

Festa do Carme        Burela 

Festa do polvo de                                                                 Coruña 

Festa dos maios                                                                    Arzúa 

Festa do bonito de        Moraña 

Festa do carneiro  de                                                             Verín 

Festa da rapa das bestas de                                                     Corme 

Sardiñada de San Xoán                                                          Mugardos 

Festa de San Froilán         Ourense 

 

 

Localiza , agora estas festas no mapa de Galicia e pon nome ás catro provincias. 
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Constrúe o quebracabezas. 
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Completa o encrucillado 

HORIZONTAL 

3. Obra do ano 1933. 

7. Nome da cónxugue. 

8. Mes de nacemento, 

9. Ordinal do 20. 

10. Lugar onde emigraron 

VERTICAL 

1. Estudou os costumes dunha festa. 

2.Fundador do museo. 

4. Oficio do seu pai. 

5. Ciencia que estuda o ser humano. 

6. Apelido. 



O cartel 4 fai referencia á divulgación da lingua galega que Antón Fraguas facía da nosa 
 idioma a través da radio. Que outros medios pensas ti que serían axeitados do hoxe en 
 día   para divulgar a nosa lingua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cartel 6 recolle a época na que Antón traballou como bibliotecario. En todas as       
 bibliotecas hai uhna serie de normas. Escribe algunhas das normas que tes na biblioteca 
 do teu colexio. 
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Biblioteca do CEIP San 

Fraguas 

AS NOSAS NORMAS 



Completa esta biografía de Antón Fraguas:  

 

Antonio Fraguas Fraguas naceu o…… de decembro de 1905 en.……………….(Pontevedra). 

As primeiras letras ensinoullas a súa……….... 

Tamén aprendeu moito de “………………………….……”, muller que servía na súa casa.  

O oficio do pai era………………, en Brasil. 

O pai pretende que o seu fillo sexa…………………………... 

Preparara o ingreso no Instituto de………………….. para sacar o bacharelato.  

Tivo dous mestres de gran renome como son……………………………e 

………………………………………………….. 

Participou na creación dunha……………………………..... 

No ano………………………inicia os estudos de Filosofía e Letras na Universidade          

Compostela.  

Por esta época ingresa tamén nas…………………………….  

Recolle materiais para a montaxe do …………………………………………………… 

Foi un dos primeiros en usar a lingua galega na………….. 

No ano 1932 casa con………………………………………….. 

Incorpórase ao………………………………………para  traballar                                

polo…………………………………………………….. 

No ano………………………………foi elixido académico 

da…………………………………………………………………… 

Foi membro fundador do……………………………………….  

Antonio Fraguas Fraguas falece o…….de novembro de 1999, aos………anos de idade 

en………………………….. 

Escanea o seguinte código QR. (Aínda non está feito porque o vídeo non se subiu a ningunha web 
para respectar as bases do concurso e o anonimato). Nel atoparás un vídeo no que un grupo de   

 cantareiras interpretan unhas pezas da parroquia de Caroi, en Cotobade, un dos lugares onde 
 Antón Fraguas recompilou coplas para a súa obra Aportacións ó cancioneiro de Cotobade.      
 Concretamente interpretan unha xota, unha muiñeira e unha danza. Por parellas, bailade   esta 
danza a ritmo de pasodobre. 
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Marca cun X debaixo da resposta correcta.  

Antón Fraguas estudou etnografía. Completa o significado coa palabra correcta: 

 Etnografía é a ciencia que  estuda : 

 

Onde se atopa o Museo do Pobo Galego? 

 

En que ano abriu o Museo do Pobo Galego? 

 

As civilizacións antigas Os grupos humanos e os 
seus caracteres 

A orixe das palabras 

      

Santiago de Compostela Vigo Ourense 

      

1996 1977 1967 
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5. º e 6. º ED. PRIMARIA 

Escanea todos os códigos QR dos 10 carteis e poderás escoitar unha pequena explicación de cada un 
deles na voz de Antía e Daniela. 

 

Cal destas imaxes pertence ao Museo do Pobo Galego? Escribe o nome dos outros edificios. 

 



O Museo do Pobo Galego ten varias exposicións permanentes de agricultura, gandaría, pesca,    
transporte, medidas, xoguetes, festas, xoias e instrumentos musicais.  Escribe a que exposición per-

tence, das nomeadas arriba pertence. 
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O cartel 9 está dedicado á música. En concreto, aos instrumentos. Pero hai algúns que non son    
instrumentos de verdade, senón utensilios ou ferramentas da casa que se empregaban para facer       

 música. Enuméraos. 

Instrumentos musicais (6) Utensilios (5) 



Asocia cada significado coa palabra . 

 Instrumento musical de percusión composto 
por un arco de madeira en forma de rectán-
gulo sobre o que se suxeita una pel estirada, 
que se toca golpeándoo coas mans, os cote-
nos, etc. 

 Instrumento musical de percusión composto 
por un arco de madeira redondo con ferre-
ñas sobre o que se suxeita unha pel estira-
da, que se toca golpeándoo coas mans, os 
cotenos, etc. 
 
    

      

 

       PANDEIRO    

 

 

 

    PANDEIRA  
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A numeración dos nosos carteis, do 1 ao 10, aparece nunha figura escultórica que representa a Antón 
Fraguas. Como se chama este tipo de peza na que só se representa a cabeza? Investiga en que lugar 

 se atopa esta escultura. 

 

Todas as fotos están editadas cunha técnica chamada Chroma Key. Le a  presentación da nosa guía e 
explica en que consiste. Que carteis consideran que non se fixeron con esta técnica? 

 

No cartel 2 aparece representado o Seminario de Estudos Galegos. Busca no web a foto real cos dis-
tintos integrantes  desta institución. Nomea outros tres intelectuais que aparecen nela. 

 

Unha obra moi importante de Antón Fraguas é El traje gallego. No cartel 8 aparecen dúas parellas 
vestidos co traxe tradicional galego. Unha delas leva un traxe de gala e a outra decotío. Cal das         

 parellas leva cada un? 

Rapaza e rapaz: 

Pícaro e pícara: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Escanea o seguinte código QR. (Aínda non está feito porque o vídeo non se subiu a ningunha web  
para respectar as bases do concurso e o anonimato). Nel atoparás un vídeo no que un grupo de        

 cantareiras interpretan unhas pezas da parroquia de Caroi, en Cotobade, un dos lugares onde Antón 
 Fraguas recompilou coplas para a súa obra Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Concretamente 
 interpretan  unha muiñeira, unha danza e unha xota. Pero non nesta orde. Saberías dicir en cal? 
 Por parellas, bailade a danza a ritmo de pasodobre. 
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No cartel 4 vese reflexado como Antón Fraguas divulga a lingua galega a través da   radio. Elabora 
un slogan para difundir a lingua galega. 



Fraguas Fraguas, A. (2006) : Antonio Fraguas Fraguas. 1905-1999. Un home que traballou sempre por e 
pra Galicia. Ofrenda no seu centenario. Editado polo Museo do Pobo Galego. 

Fraguas Fraguas, A. (1985): El traje gallego. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 

Fraguas Fraguas, A. (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Fundación Otero Pedrayo. 

file:///G:/Antón%20Fraguas/Antonio_Fraguas_Fraguas.pdf 

https://academia.gal/documents/10157/27090/Ant%C3%B3n+Fraguas+Fraguas.pdf 

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-14035.pdf 

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-14036.pdf 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Fraguas 

http://museodopobo.gal/web/index.php 

https://academia.gal/ 

https://www.unitag.io/es/qrcode 

https://soundcloud.com/discover 

 

 

 

 

 

Os símbolos pictográficos utilizados son propiedade de CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) baixo licen-
za Creative Commons e foron creados por Sergio Palao. 

As imaxes empregadas nalgunhas actividades están recollidas en Google para reutilizar sen uso comercial 
con modificacións. 
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Bibliografía e webgrafía 

Imaxes 

file:///G:/Antón%20Fraguas/Antonio_Fraguas_Fraguas.pdf
https://academia.gal/documents/10157/27090/Ant%C3%B3n+Fraguas+Fraguas.pdf
http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-14035.pdf
http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-14036.pdf
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Fraguas
http://museodopobo.gal/web/index.php
https://academia.gal/
https://www.unitag.io/es/qrcode
https://soundcloud.com/discover
https://www.youtube.com/redirect?v=JDqmsWr6Wxk&redir_token=GEKrLg1l5oEi17pv1VzRW-tZmTt8MTU0ODA3MzY2MUAxNTQ3OTg3MjYx&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fcatedu.es%2Farasaac%2F

