
visita DIDÁCTICA A SANTIAGO 

O venres 7 de febreiro o alumnado de 2º, 3º e 4º ESO viaxou a Santiago para realizar 

unhas actividades organizadas polos Departamentos de Música e Lingua Galega. 

Ás 12 da mañá, o alumnado de 2º e 3º ESO asistía a un concerto de música con pezas 

musicais, bailes de flamenco e outras músicas diversas ao longo de sesenta minutos, a 

cargo de cinco músicos. 

Á mesma hora o grupo de 4º ESO desprazouse ata o Museo do Pobo Galego para 

realizar unha actividade baseada nunha dinámica pautada de xogo de pistas,  co 

obxectivo de descubrir e coñecer os oficios tradicionais que se atopan nos diferentes 

andares do Museo. No noso caso concreto, o tema principal sobre o que desenvolveron a 

actividade, foi  O MAR. 

Rematada a actividade, alumnado e profesorado achegámonos ao Panteón dos Galegos 

Ilustres na igrexa de San Domingos de Bonaval para visitar as tumbas de Castelao e 

Rosalía, ademais   doutros escritores ilustres como Alfredo Brañas ou Ramón 

Cabanillas. 

Pola tarde, despois de xantar, achegámonos á Cidade da Cultura para visitar  todos os 

grupos xuntos,no Museo Gaiás, a exposición GALICIA UN RELATO NO MUNDO onde, a 

través das obras que se poden atopar nela, Galicia reivindica o seu peso histórico no 

mundo e a conexión do pobo galego con outros países tanto europeos como americanos. 

A exposición está dividida en catro partes: Mitos, Historia, Memorias e Vidas onde 

observamos que a  tecnoloxía tamén ten un papel destacado. 

 As obras, todas elas orixinais e chegadas de  centros culturais de moito prestixio de 

distintas partes do mundo como  Bos Aires, Montevideo, Lisboa, Dublín, O Vaticano… 

nun percorrido que nos levou  dende a Prehistoria ata a actualidade.  

Nunha primeira parte da visita, puidemos entender con todo luxo de detalles,  os 

movementos migratorios de Galicia ao longo dos séculos a América.  



Logo, nunha segunda parte fomos contemplando verdeiras marabillas que alí se expoñen 

como A Santa de Francisco Asorey, unha imaxe transgresora da forza da muller galega;  

os dous Códices Calixtinos ( os Liber Sancti Iacobi do Vaticano e  o da Universidade  de 

Salamanca) que son os dous dos tres únicos códices calixtinos ilumninados, ademais do 

orixinal de Santiago, que se conservan no mundo; a Biblia Kennicott , unha das biblias 

xudías máis valiosas da historia e rematada na Coruña no século XV; o Cancioneiro da 

Vaticana, unha peza imprescindible da lírica galaico-portuguesa; o Libro das Invasións 

onde se atopa a primeira mención coñecida a Breogán; o Mapa Sawley, un dos primeiros 

mapamundi enciclopédicos europeos que na época do Pórtico da Gloria representa a 

catedral de Santiago como o edificio máis importante de Europa. 

En resumo, unha fantástica e interesantísima exposición a que se pode contemplar no 

Museo Gaiás  como aperitivo ao Xacobeo 2021 e que desde estas liñas recomendamos 

visitala. 

Podes botar unha ollada as imaxes da actividade premendo aquí 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesenriquemuruais/galeria/thumbnails.php?album=121

