
ACTIVIDADES PARA O TERCEIRO CICLO DE PRIMARIA

A CATEDRAL DE SANTIAGO
Explicar primeiro todo o que aparece nestas fichas

¿Por  qué  está  dedicada  esta  catedral  ao  Apóstolo 
Santiago?

¿Cal  é  o  estilo  arquitectónico  da  catedral?  ¿Qué 
persoaxes famosos interviron na sua construcción?

   



¿Por qué se trata dunha catedral de peregrinación?

       

¿Por  qué  os  peregrinos  entraban  pola  Porta  do 
Paraíso?  ¿Cal  é  a  sua  mensaxe  bíblica?  Identifica  a 
escea que aparece no debuxo.

Porta de Platerías. ¿Cal é a mensaxe bíblica da Porta 
de  Platerías?  Identifica  a  escea  que  aparece  no 
debuxo.

  



Pórtico da Gloria. Arcada Central.
 Identificar:

• Cristo Resucitado. 
• Os catro Evanxelistas cos seus símbolos.
• Os  vintecatro  anciáns  do  Apocalipse  cos  seus 

instrumentos musicais.
• Os Apóstolos.
• Os Profetas. 
• Santiago Apóstolo no Parteluz.

                  



A VÍA DA PLATA

Antes  de  facer  ningunha  destas  actividades  é  necesario 
pedirlles  aos  alumnos  que  lean  toda  a  información  moi 
atentamente para despois poder contestar.

* Xeografía do Camiño:  
            
Centrémonos   NA VÍA DA PLATA:  Intenta  averiguar  os  siguintes 
datos: 
> Cidades más importantes polas que pasa o Camiño dende a sua 
entrada en Galicia ata a sua chegada a Santiago 
A  Gudiña-  ____________     -_____________  -  ________________- 
__________________-

___________- ______________- ___________- __________________- Santiago.

> Lugares  más  importantes  polos  que discurre  o  Camiño  no seu 
recorrido pola comarca do Deza 

 __________- ______________- _____________- _________________-

________________- ________________                               

* Historia do Camiño:

1.  ¿Qué é peregrinar? Escribe diferentes lugares de peregrinación. 
¿Coñeces algún que teña relación con outra relixión?

2. ¿En qué ano e que bispo foi o primeiro peregrino do que haxa 
constancia da sua chegada a Santiago?

3. ¿Qué monxe elaborou a primeira guía do Camiño? ¿En que libro 
aparece?



    4.   ¿Cal é o principal motivo de peregrinar para os cristiáns?

      
5. ¿Qué órdenes se establecen  para crear una rede asistencial?

6. ¿Qué Papa institue o Ano Santo Xacobeo? ¿Como se pode saber 
cando será Ano Santo Compostelano?

7. ¿Qué mais restos repousan na Catedral  de Santiago ademáis 
dos do Apóstolo Santiago?

* Arquitectura relixiosa e civil do Camiño:

1. Nomea  algunha catedral que  nos atopemos na ruta. 

2. Nomea  algún hospital de peregrinos.

3. ¿Cómo se lle chamaba o Hostal dos Reis Católicos? 

4. Obras  arquitectónicas civís que atopamos, nomea tres

     5.  ¿Por qué Mosterio galego pasa o Camiño?

     6.  Monte ao que chega o peregrino con alegría, dende o que se 
divisa a   
          Catedral?

     7.  ¿Qué fai un peregrino cando chega a Santiago de Compostela?

 8.  ¿Por qué puido xurdir esta vía de peregrinación?

 9.  ¿Qué significado simbólico ten a cuncha de vieira?

10. Investiga que é a Compostela, que hai que facer para acadala, 
en que idioma está escrita… 



 O  APÓSTOLO  SANTIAGO  
      
Nos Evanxeos e no comic o Fillo do Trono encontrarás información 
sobre el Apóstol Santiago.

* Ficha persoal: 

− ¿Quén foi ?

− Significado de seu nome.

− ¿De quén era fillo? Qué irmáns tiña? O seu oficio?

− Relación con Xesús

− Día que celebramos  a sua festividade

* Lenda  de cómo poido chegar o corpo do apóstolo á cidade  de 
Santiago.

* Historia do seu descubrimento, sepulcro (s. IX)

• ¿Por qué o apóstolo Santiago tamén lle chaman o Fillo do Trono

* ¿Qué nome recibeu a cidade de Compostela nos seus orixes?

-  Para   coñecer  a  orixe  desta  ruta  buscaremos  información  en, 
escribe un pequeño resumo da sua historia?

 ¿Qué  ramales ten este camiño?

- ¿Cuál é a primeira igrexa coa a que se atopa un peregrin@ao 
facer esta ruta?

- ¿En qué lugar reciben a credencial os peregrin@?

- Nombra dos iglesias románicas 

- ¿Qué conventos podes ver nesta ruta?


