
ACTIVIDADES PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

            
Observar  o  e  ler  detidamente o  texto  do traxe  do 
peregrino e da cuncha de Santiago. 
O traxe do peregrin@ constaba das seguintes prendas:
Un vestido bastante longo
Un sombreiro coas ás levantadas
Un manto chamado esclavina para protegerse do vento e 
da chuvia 
Unhas sandalias 
O peregrino levaba tamén unha alforxa coas provisións e 
certificados do camiñante e un bordón. O bordón era unha 
vara de madeira de case dous metros de alto co extremo 
que se apoia no chan de ferro.O bordón usábase para se 



axudar a camiñar.Do bordón colgaba unha cabaza, dentro 
da cal levaba auga ou viño.
A cuncha de vieira

Cando un peregrin@ chegaba a Santiago na Idade Media 
era costume mercar  unha cuncha de vieira, que cosía no 
seu traxe como recordo.
Estas cunchas remataron por ser o símbolo máis coñecido 
da peregrinación a Compostela

Os nenos poden:

-Colorear o peregrin@ poñéndolle ao lado o nome que corresponda a 
cada parte do traxe

-Debuxar  e colorear un sombreiro de peregrin@ 

-Debuxar unha cuncha de vieira e sobre ela unha cruz vermella.

-Facer tamén un bordón do peregrino coa cabaza

-Facer unhas sandalias do peregrin@ das cores que eles queiran

Vemos detidamente o mapa das rutas do Camiño de 
Santiago  e  o  mapa  do  Camiño  en  Galicia, 
explicándolles porque os restos do Apóstolo Santiago 
están aquí. 
Para  traballar  o  tema  os  alumnos  poden  facer  un 
mural  no  corcho  onde  aparecerán  as  seguintes 
partes:

Unha imaxe de Santiago 



Un mapa de Galicia no que:

-Escribirán  o  nome  dos  Camiños  e  sinalarán  por  onde  entran  en 
Galicia explicando por que todos rematan en Compostela  

-Rodear  o  nome dos  pobos  e  cidades  por  onde  pasa  o  Camiño  e 
colocando ao lado da entrada do Camiño en Galicia  unha lista das 
cidades  e  pobos   máis  importantes  por  onde  pasa  e  a  que  ruta 
pertence

-Fotografías  das  cidades  ou  de  lugares  que  destaquen  polo  seu 
patrimonio religioso e civil, intentando colocalas o máis preto posible 
do lugar onde están ubicados xeográficamente 

- Se pola sua aldea ou pobo pasa algunha ruta do camiño sinalar cal é 
explicando brevemente que recorrido fai.


