
“A Santiago vou lixeiriño, camiñando”



Pois si, moitos o adiviñastes. Parabéns!!!
Este curso o tema da investigación será

O Camiño de Santiago



A primeira pista de Don Preguntón
era esta frecha amarela que podemos
atopar nas rutas do camiño de
Santiago, moitas veces vai
acompañada doutro símbolo.
Sabes cal??



Ao día seguinte vimos unha chea de botas, todas moi usadas. 
Xa imaxinas de quen son, non si?? 

Claro!! 
Dos peregrinos!!



Despois apareceu esta torre cun reloxo.
Vale…, non é tan fomosa como o Big
Ben de Londres, pero aquí en Galicia
pódoche asegurar que é moi, moi
coñecida. Mesmo ten nome propio.
Eu seino, pero non cho vou dicir.
Na Leoteca do cole podes ir investigar,
cos teus compañeiros e a túa mestra.
Seguro que atopas información
interesante.



E aquí están as cabazas, que
algún de vós igual pensou que
tiñan que ver co Samaín, pero
nada que ver!!!
Os peregrinos usábanas moito
porque resultaban moi prácticas
para…

Non conto máis. Se o queres
saber, ponte a investigar!!



E por último este mapa, ao que Don Preguntón, moi astuto, tapou o recadro onde
se le “Camiño de Santiago”. Era unha pista moi boa. Fíxate desde onde sae. É a
ruta máis coñecida de todas as que conducen a Santiago, pero non é a única.
Verás que hai moitas máis.



Ao longo deste curso descubrirás un montón de historias sobre o camiño.
Verás cal é a súa orixe, por que a xente fai o camiño, aprenderás moito sobre
as diferentes rutas e as cidades e pobos que percorre, poderás ver un montón
de obras de arte en lugares repartidos por toda a xeografía española, e
sorprenderaste de cantos deses tesouros están moi preto de ti.
Xuntos camiñaremos cara unha das cidades máis fermosas do mundo,
Santiago de Compostela, á que acoden todos os anos millóns de persoas
desde todo o planeta.

Adiante!!!
Colle a mochila, que marchamos!!!
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