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Escenario 
 
 
  
 

 O Reino Suevo de Galicia foi o primeiro reino de occidente despois da caída do  
     Imperio Romano e sentou as bases dunha organización territorial que pervive aínda nos nosos días. 
     O longo desta Miniquest investigarás sobre algunhas das súas características.   
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 GRAN PREGUNTA: 
• ¿Cales foron os rasgos máis notorios da época  sueva? 
•  Valoración da posible pervivencia  
dalgunha das súas características na Galicia actual. 
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Tarefa  
 

•  As actividades que os alumnos van levar a cabo consisten fundamentalmente na análise 
      e estudio dos diferentes aspectos deste período tal como  se detallan a continuación, realizando  
      resumes, mapas e gráficos, para rematar cunha visita ás lápidas de estola da Colexiata de Iria. 
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Proceso  
 
               Formaremos 5 grupos de traballo de catro alumnos cada un. Ocuparanse dos seguintes temas: 

           
 

                    GRUPO 1. Aspectos históricos. Procedencia. Chegada. Conflictos. Asentamento... 
 
• http://gl.wikipedia.org/wiki/Suevos 
• http://gl.wikipedia.org/wiki/Reino_Suevo 
• http://www.xunta.es/galicia2003/gl/02_02.htm 
• http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/xenetica.pdf 
• só as páxinas 98 a 102. 
• http://gl.wikipedia.org/wiki/A_Galicia_altomedieval 
• http://aulagalicia.blogspot.com/2005_01_02_archive.html 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_b%C3%A1rbaras_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
 

  
 

      GRUPO 2. Elaboración de catro mapas: 
1.Mapa que reflexe a procedencia dos suevos e dos demáis pobos bárbaros de Hispania. 
2. O Reino Suevo no conxunto dos territorios peninsulares. 
3. Un mapa  do reino suevo. 
4. Un mapa actual que sirva de referencia. 
• http://gl.wikipedia.org/wiki/Suevos 
• http://gl.wikipedia.org/wiki/Reino_Suevo 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_b%C3%A1rbaras_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica

 
 

 
                    GRUPO 3. Personaxes de relevancia nese momento. Paulo Orosio. Hidacio de Chaves.  
                San Martiño de Dumio. Comentar  o texto “De correctione rusticorum”. Valorar se perviven  
                aínda hoxe rituais desas características. Comentar as diferentes versións dos historiadores. 

• http://gl.wikipedia.org/wiki/Hidacio 
• http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/MartindeBraga_biografia.html 
• http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/MartindeBraga_De_correctione_rusticorum.html
• http://gl.wikipedia.org/wiki/Paulo_Orosio 
 

                   GRUPO 4. Aspectos relacionados coa lingua. Toponimia sueva. Buscar topónimos no  
                   voso concello e nos máis próximos.Co “nomenclator” podes buscar tamén en outros. 
                   Palabras de orixe sueva. O parroquiale suevo. Pervivencia na organización actual do 
                   noso territorio.  

                     
 
• Para consultar topónimos usar a páxina da Xunta: 
• http://www.xunta.es/nomenclator/arbol.jsp 
• http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=4714 
• http://centros.edu.xunta.es/cprsannarciso/departa/galego/historialingua/histling.htm 
 

                     
 
 

  
 

1. En primeiro lugar, o profesor designará o equipo do que formarás parte. 
2. Unha vez  distribuidos os grupos cada un intentará elaborar un resume cos aspectos máis 



importantes  usando os links que se detallan en cada apartado. Poderían tamén consultarse 
outras fontes na rede, pero sempre co asesoramento do profesor, pois moitas non son 
excesivamente fiables. 

3. A continuación, levarase a cabo unha exposición dos  aspectos detallados máis arriba.  
4. Para rematar, despois dunha posta en común intentaremos sacar conclusións  

                     entre todos e redactar un pequeno traballo final que resuma os puntos máis interesantes. 
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Producto 
 
  
                      O resultado final serán  seis traballos de grupo sobre os  puntos  que  
                      tratamos no tema principal e un RESUME FINAL  que expoña os aspectos máis  
                      destacados, así como unha valoración xeral da experiencia. 
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Créditos e referencias 
 

•  As fontes  son as que se expresan nos links ademais das refererencias bibliográficas. 
 
•  Referencias bibliográficas: 
•    López Carreira, Anselmo: O reino medieval de Galicia. A Nosa Terra. 
•    López Carreira, Anselmo: Martiño de Dumio. A creación dun reino. A Nosa Terra 
•    López Carreira, Anselmo: Os reis de Galicia. A Nosa Terra. 
•   Torres, Casimiro: Galicia sueva. Fundación Barrié. 
•   Torres, Casimiro: Paulo Orosio. Fundación Barrié. 
•    López Ferreira: O primeiro espertar cultural de Galicia 
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Guía do profesorado 

  
• Área ou Materia:  O tema linguístico desta Miniquest (grupo 4) podería 

desenrolarse en colaboración coa clase de Lingua galega. 
• Curso: 2º de ESO 
• O obxectivo prioritario é tomar conciencia da importancia dese período histórico. 
• Temporización da actividade:  

          Para levar a cabo a tarefa repartiremos o traballo en grupos de catro alumnos ó longo                              
de catro  sesións na aula e unha visita.   

Nas primeira e na segunda consultaranse as fontes e alaboraranse os resumes 
correspondentes.  

          Na  terceira levarase a cabo a exposición de cada grupo e na cuarta elaborarán  as                            
conclusións. 
 
          Rematarase a unidade cunha visita ás laudas de estola de época sueva do cemiterio de  
Adina en Iria. 
 
 

• En relación cos recursos seleccionados   xa apuntei a necesidade da continua 
revisión por parte do profesor, tendo en conta a variedade de contidos que aparecen 



en internet e a ausencia de rigor da maioría deles.Por outra parte sería fundamental 
que todos os grupos leran polo menos aqueles artigos que expresan as ideas máis 
xerais sobre o tema( sobre todo os de wikipedia). 
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Esta plantilla, orixinalmente deseñada para confeccionar WebQuest,  

modificouse para confeccionar MiniQuest a partir da traducida ao español  
por Isabel Pérez Torres  

 http://www.isabelperez.com/ 
 

baseada, a súa vez, na plantilla descargada de: 
http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html 

co permiso de Bernie Dodge  
 

Traducida ó galego e modificada por Agustín Carracedo Santos 
agustincarracedo@telefonica.net 

 
 
 
 

 
 


