
                       Benvidos nenas e nenos!!! Comezamos este curso tan ex-

trano cun novo proxecto que espero vos ilusione tanto coma min: 

“Xacobeo 2020, Bureleo 2021”. Estades preparados para co-

mezar?  Propóñovos unha pequena adiviña para saber que imos 

investigar na primeira parte do proxecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Prepararémonos para o Camiño coñecendo o patrimonio 

cultural galego e europeo a través de diversas actividades que 

vos irei propoñendo ao longo do curso, así invítovos a  

Seguide a               amarela 

con ánimo xubiloso, 

con            e 
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Recorreredes  un 

 

en todo o           coñecido  

e que ten como  protagonista  
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Xa o tedes adiviñado? 

O  de            

      



 

reflexionar sobre a importancia de conservar as tradicións e a 

cultura, a riqueza patrimonial e ecolóxica da nosa terra a tra-

vés das rutas do Camiño.  

   Que mellor momento que comezar a nosa andaina hoxe, 24 de 

outubro, Día das Bibliotecas Escolares, con propostas que su-

porán un “Camiño de Volta” á tradición, á lingua, á nature-

za, á cultura, á etnografía, á literatura… 

  Entregareivos a cada un de vós unha credencial de lectura: 

“Os contos do Camiño” que vos irei selando segundo vaia-

des superando os retos lectores propostos ata conseguir a 

Compostelana.  

  Ide pensando ideas para reinventar unha nova imaxe do 

Peregrino coa que decoraredes as vosas portas de aula. 

 Coa “Maleta do Viaxeiro” investigaredes sobre os diferentes 

países polos que pasa o Camiño de Santiago. 

 Construiremos un “Muro das Verbas”, investigando e 

creando en familia “as verbas do Camiño”, palabras gale-

gas en desuso ou que chamen a vosa atención. 



 

 O noso tradicional taller de contos de medo suporá un ca-

miño de volta ás lendas e aos personaxes mitolóxicos gale-

gos. Tira o dado e marca o que che toca no teu taboleiro. 

Reinventa as lendas galegas!!! 

 Hai que prepararse ben para o Camiño!! Os Amigos do 

Camiño elaborarán unha guía de consellos prácticos para 

facer sen ningún contratempo as diferentes xornadas da ruta 

Xacobea. 

   Con esta pequena guía tamén nos prepararemos para a se-

gunda parte do noso proxecto: “Bureleo 2021”. A única ma-

neira de coñecer ben o lugar onde vivimos é con tempo e empre-

gando os nosos pés. Convertirémonos en “peregrinos” da nosa 

ruta do “bureleo” que iremos trazando, acondicionando, sinali-

zando e explicando a través dun itinerario con lugares de in-

terese cultural e patrimonial... 

   ...pero esta é outra historia que vos contarei máis adiante. 

      Desfrutade do Camiño que hoxe comezamos!!! 

                                       Libruxa, 2020   


