
O día 25 de Abril os nenos de 5º B fomos a unha saída bilingüe por Santiago de 
Compostela. Acompañounos Greta, a nosa profesora de conversación en inglés, 
Conchi, a profesora de inglés e a nosa titora.
Fomos visitar a praza do Obradoiro, a biblioteca América, a oficina de Correos, o 
Hostal dos Reis Católicos e a praza de Abastos.
Primeiro encamiñámonos á praza do Obradoiro, onde a nosa guía explicounos a 
historia do Apóstolo Santiago e o que significaban as ilustracións gravadas na 
pedra da fachada da Catedral. Alí vimos o punto “0” onde todos os camiños de 
Santiago se unen formando unha gran estrela nas pedras do chan. Estes camiños 
son o francés, o inglés e o primitivo, polo norte, e o camiño portugués e o andaluz, 
polo sur. 
A continuación fomos visitar o Colexio de Fonseca da Universidade, fundado por 
Alonso Fonseca. Antes de entrar, na praza de Fonseca, faláronnos das camelias, 
árbore orixinario de Asia que é moi común en Galicia debido ao noso tipo de solo. 
Xa dentro, explicáronnos a distribución do Colexio e visitamos a biblioteca 
América, onde unha bibliotecaria nos contou a historia de Gumersindo Busto, 
nacido en Galicia, que emigrou a América e estudou Dereito, foi profesor de 
meniños e avogado e decidiu fundar a biblioteca América aquí, en Santiago de 
Compostela, con libros traídos por el, que falan da cultura, a historia, etc de 
América.

Tamén puidemos ver unha copia dun libro máis antigo que o Códice Calixtino: o 
libro de “Oras” do rei de León Fernando I. Este libro regaloullo a súa muller Dona 
Sancha. O libro estaba escrito  polo monxe Pedro e as ilustracións estaban pintadas 
con ouro e outros minerais pulidos, aínda que nesta copia as ilustracións non 
estaban pintadas con estes materiais. Cando se descubriu a tumba do Apóstolo 
Santiago, o rei Fernando I trouxo como ofrenda ao Apóstolo este libro e  por iso 
temos en Santiago o auténtico libro, aínda que gardado nunha sala moi illada do 
exterior. Tamén estivemos no que antes era o antigo comedor da Universidade e 
que agora estaba cheo de vitrinas con libros antigos.
Despois dirixímonos á oficina de Correos, un bonito edificio antigo cun interior 
ben moderno, onde os acabados antigos encaixaban á perfección co ambiente 
moderno.
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