Levamos catro anos DeExcursión. Os colexios e institutos que acollíchedes as nosas propostas desde o
principio de seguro fixéchedes xa un feixe de saídas por Ferrol, Eume e Ortegal. E as que quedan!

Os contidos da revista renóvanse en cada edición porque os Concellos son moi activos en materia turística
e sempre aportan propostas frescas que sumar ás moitas que presentamos en anteriores edicións. E
aínda estas melloran cada ano. Así, o Museo Etnográfico de Monte Caxado, en As Pontes, ten agora unas
novas instalacións na praza da Igrexa, onde se expón a súa interesante colección. O Concello de Narón
proponnos unha ruta polos seus fermosos muíños e unha xornada de lecer na súa área recreativa de
Pedroso. Na parroquia ferrolana de Esmelle engaden aos seus percorridos pola natureza unha interesante
oferta deportiva con bicicletas de montaña contribuíndo así a promocionar entre os escolares o uso dun
modo de transporte sostible e ecolóxico. E en Cabanas tamén apostan polo ocio activo: que neno ou nena
non se apuntaría a unha xornada en kaiac!

Os Concellos que participan no proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal, co apoio da Deputación, queren
que os escolares coñezan e gocen do seu incríble patrimonio xeolóxico e preparan cada ano novas rutas.
E este ano a Universidade da Coruña -que sempre ten abertas as súas portas aos centros de Secundariaconfía tamén na nosa revista para divulgar entre o alumnado de máis idade as súas titulacións, cada vez
máis novidosas e en consonancia coa evolución do mercado laboral.

Neste número recollemos ademais o fantástico traballo que realiza o colectivo de mestres e mestras
Ilusiona-T, un grupo de profesionais que defenden unha escola inclusiva, diversa e cooperativa e que
comparten de forma desinteresada o resultado do seu esforzo en forma de materiais didácticos para o
uso nas aulas. Todo un exemplo!

Unha vez máis queremos agradecer a colaboración das institucións e tamén dos nosos anunciantes, todos
eles cunha interesante oferta de servizos de todo tipo que están a disposición dos centros escolares. Un
ano máis comeza o curso e xa estamos en marcha

Saímos de excursión?

Edita: Pingota Comunicación S. Coop. Galega
www.pingota.com | pingota@pingota.com
Maquetación: Korchopan Produktions
Ilustración portada: Alberto Toval
Cuarta edición: 2019
Depósito Legal: C 1404-2016
Imprime: Mundo

Camiño Inglés

Xeoparque Cabo Ortegal

Ferrol................................................................................6
Narón ...............................................................................8
Neda .................................................................................9

Ferrol
As Meninas .................................................................... 10
Auga e natureza ............................................................ 11
Doniños ...........................................................................12
Castelo de San Felipe................................................... 13
Museo Naval ................................................................. 14
Museo da Construcción Naval- Exponav .................. 16
Esmelle ............................................................................17

Narón

San Sadurniño
Espazos verdes á beira do Xubia .............................. 36
Lecer, deporte e patrimonio ....................................... 38

Moeche
O castelo de Moeche .................................................... 39
Área recreativa e patrimonio .................................... 40

Cerdido
Lecer en plena natureza ............................................. 41

Cedeira

Ruta dos muíños ........................................................... 18
Aldea Nova .................................................................... 19
Área Recreativa de Pedroso .......................................20

Neda
Percorridos pola natureza .......................................... 22
Área recreativa da Ponte da Cobeluda .................... 23

Mugardos
Centro de interpretación de Caldoval .......................24
Porto de Mugardos e O Seixo ..................................... 26

Cabanas
A praia da Madalena e Ocio Activo .......................... 27

A vila ..............................................................................42
O mar .............................................................................43
Un paseo pola historia ............................................... 44
Serra da Capelada e San Andrés de Teixido ...........45

Ortigueira
Unha vila con historia ............................................... 46
Encanto natural ............................................................48

Cariño
Barrio mariñeiro ..........................................................50
Rochas e aves ............................................................... 51
Conserveiras ................................................................. 52

Ilusiona-T

As Pontes
Museo Etnográfico Monte Caxado ................................ 28
Casa do Mel ..................................................................30
O lago ............................................................................. 31

O Mosteiro de Caaveiro e as Fragas do Eume

34

32

Mestres por un cambio na escola pública................54

DeExcursión na rede / Colaboracións

56

Teléfonos de interese

58

CAMIÑO INGLÉS
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Xeografía e Historia, Ciencias Sociais, Educación Física

·Queres saber máis?
Para visitar o teatro Jofre contactar previamente coa concellería de Cultura: 981 944 013 Ext. 630
Para visitar o Pazo de Capitanía (primeiro sábado de cada mes) contactar coa empresa
Fertur con antelación no 696 531 070 ou no correo ferturguias@yahoo.es. A visita ten un prezo
de tres euros por persoa, menores de 5 anos gratis. É necesario levar o DNI ou o pasaporte
A visita ao Museo Naval é gratuíta e ten incluído un servizo de visitas guiadas.
Máis información en museonavalferrol@fn.mde.es ou no 981 336 027
A visita ao Museo de Construción Naval (Exponav) é gratuíta para os grupos escolares
reservando a visita previamente en exponav@exponav.org ou no 981 359 682

ferrolturismo@ferrol.es

Saída do porto de
Curuxeiras
43°28’43.2”N 8°14’48.0”W
Oficina de turismo
Via Compostellam
Tel. 981 944 252
Ferrol 0 Km
A Coruña 56 Km
Viveiro 91 Km
Santiago 99 Km

visitferrol.com/ruta-de-camino-ingles

Ferrol
Entre Ferrol e Santiago hai 120 km de historia e patrimonio,
un gran predominio da natureza e moita tranquilidade. O
Camiño Inglés ten as súas orixes na Idade Media, cando
peregrinos escandinavos, centroeuropeos e das Illas Británicas
desembarcaban no porto de Ferrol co obxectivo de camiñar ata
Santiago de Compostela e visitar a tumba do Apóstolo.

O camiño está sinalizado en todo momento cunha cuncha
de peregrino e podemos atopar a primeira na oficina de
información turística Via Compostellam, situada no porto
de Ferrol e onde ofrecen todo tipo de información sobre o
percorrido.

O itinerario continúa pola rúa San Francisco ata chegar ao antigo Pazo da Capitanía Marítima, que está na rúa Real. Esta
construción está a carón dos xardíns de Herrera e do Parador de Turismo, e dende ela hai unhas vistas privilexiadas do
Arsenal Militar de Ferrol. Pódese visitar o primeiro sábado de cada mes, contactando previamente coa empresa responsable
das visitas (Fertur). No seu interior aínda se conservan os grandes salóns co mobiliario e obras de arte da que foi a residencia
do capitán xeral da Zona Marítima do Cantábrico.

Continuando pola rúa Real, entramos no barrio da Magdalena,
que está deseñado en forma de libra de chocolate e conta
con dúas prazas: a de Armas e a de Amboage. É importante
destacar as edificacións modernistas que hai na zona, a maioría
deseñadas por Rodolfo Ucha Piñeiro. Unha delas é o Teatro Jofre,
unha das obras da arquitectura teatral máis importantes do
século XIX que destaca pola acústica e a súa fermosa decoración.
É posible visitalo pero necesítase unha reserva previa.

Ao lado deste emblemático edificio atopamos o Cantón de Molíns,
a primeira alameda urbana de Galicia e dende onde podemos
visitar o Exponav e o Museo Naval. O camiño continua ata o
barrio de Caranza, percorrendo todo o paseo marítimo. Este
tramo ten unha extensión de case 7 quilómetros, a maioría por
zona urbana, así que non ten dificultade.
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CAMIÑO INGLÉS
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Xeografía e Historia, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Educación Física

·Queres saber máis?
Hai posibilidade de concertar cita co historiador municipal Andrés Pena Graña
Para visitar o Mosteiro de San Martiño de Xuvia é preciso falar previamente co
cura no 659 920 253
Dependendo da idade ou intereses do grupo, a ruta pode iniciarse
directamente no Mosteiro de San Martiño de Xuvia

Saída da Avenida do Mar,
A Gándara
43°28’52.2”N 8°12’23.9”W
Concellería de Turismo
981 337 700 Ext. 1316
Ferrol 5 Km
A Coruña 50 Km
Viveiro 85 Km
Santiago 93 Km

turismo.naron.es/es/conoce-naron

Narón
A ruta do Camiño Inglés pasa tamén polo municipio de Narón e ten unha
extensión aproximada de 6 quilómetros. É un itinerario doado para
os escolares e pode modificarse en función da idade e os intereses do
grupo. Existe a posibilidade de concertar cita con Andrés Pena Graña, o
historiador municipal, que pode impartir unha clase moi interesante.

Comezamos o percorrido no barrio da Gándara e bordeamos toda a
ría ata chegar á Faísca. Un pouco máis adiante atopamos o mosteiro
de San Martiño de Xuvia, tamén coñecido como o mosteiro do Couto.
Trátase dunha igrexa románica de tres naves da primeira metade do
século XII. Ten unha arquitectura e un pasado tan interesantes que é
moi recomendable visitala, aínda que, para facelo, hai que contactar
previamente co cura.

Continuamos polo Camiño do Salto ata chegar ao lugar de Outeiro, onde
se atopa o muíño das Aceñas, unha construción do século XVIII. Foi unha
das principais fábricas de fariñas no seu tempo e recollía a auga das
mareas para traballar na moenda.

Durante o percorrido podemos atopar, ademais
dos sinais xacobeos, outros decorados cun peixe
vermello. Estas figuras marcan o itinerario que
vai a San Andrés de Teixido, que tamén pasa polo
municipio de Narón e coincide co Camiño Inglés
ata O Ponto.

Este tramo continua dende O Ponto ata o Paseo
Marítimo de Xuvia, unha zona verde moi ampla
e tranquila afastada dos coches onde se pode
descansar ou facer todo tipo de xogos cos
escolares.
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CAMIÑO INGLÉS
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Xeografía e Historia, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Educación Física

·Queres saber máis?
Saída da ponte sobre o
río Xuvia, no lado da
rúa Aldea Empedrón
43°30’51.3”N 8°09’09.2”W
Ferrol 9 Km
A Coruña 49 Km
Viveiro 79 Km
Santiago 92 Km

Información sobre o albergue de peregrinos de Neda:
caminodesantiago.consumer.es/mobile/albergue-de-peregrinos-de-neda
No portal Wikiloc podedes consultar todo o itinerario da
primeira etapa do camiño inglés:
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ferrol-neda-primera-etapa-del-caminoingles-a-santiago-12657263

Protección Civil de Neda

Tel. 629 224 622

Neda
O último tramo desta etapa iníciase sobre a ponte que cruza o río Xuvia,
moi próxima ao albergue de peregrinos, no que é posible hospedarse por
seis euros por persoa e noite. Bordeando a ría de Ferrol por unha zona
maioritariamente peonil e de fácil acceso, chegamos ata a igrexa de Santa
María. Esta edificación barroca é de 1721 e garda o Cristo da Cadea, unha
figura gótica que chegou a Neda no século XVI nun barco británico que
fuxía das persecucións anglicanas.

Se cruzamos a ponte do Río Belelle accedemos ao casco histórico, de trazado medieval e formado por vivendas do século XVII
e XVIII. Na parte máis alta atopamos a Torre do Reloxo, unha construción do século XVII que pertencía ao antigo Hospital de
Peregrinos do Sancti Spiritus, cuxos restos se atopan ao lado da Casa do Concello.

Nese mesmo lugar tamén está un teixo plantado pola
Confraternity of Saint James, unha asociación fundada en
Londres en 1983 que axudaba aos peregrinos antes, despois
e durante o camiño. Descendendo pola rúa Real chegamos á
igrexa de San Nicolás, que ten un dos cruceiros máis antigos
de Galicia. Despois de percorrer o Camiño do Murallón e o
barrio do Puntal, chegamos ao final do tramo de Neda, que
está no límite co termo municipal de Fene.
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FERROL
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Educación Plástica, Xeografía e Historia, CC. Sociais, Educación física

·Queres guía?
É posible facer un tour con Eduardo Hermida de aproximadamente
dúas horas de duración. Os grupos teñen que ser de, polo menos, 10 persoas
Esta opción está dispoñible todo o ano baixo petición
Máis información ferrolturismo@ferrol.es ou no 981 84 42 74

·Queres saber máis?
A aplicación móbil (AR Ferrol) pode descargarse en Apple Store ou en Google Play
Folleto descargable en visitferrol.com/ruta-de-las-meninas

visitferrol.com/ruta-de-las-meninas

Barrio de Canido
Ferrol
43°29’03.9”N 8°14’24.6”W
Ferrol 0 Km
A Coruña 54 Km
Viveiro 89 Km
Santiago 97 Km

www.facebook.com/meninasdecanido

As Meninas
As Meninas de Canido naceron no ano 2008 da man de Eduardo Hermida, un artista
local canso da decadente situación na que se atopaba o seu barrio tras a crise dos
estaleiros. Pintou unha Menina de Velázquez na fachada dun edificio en mal estado
para darlle vida e color, e gustou tanto a iniciativa que diferentes artistas de renome
de todo o mundo viaxan cada ano ata Canido para plasmar o seu arte na rúa durante
a primeira fin de semana de setembro.

No ano 2018 o Consello Europeo nomeou
as Meninas de Canido como un Itinerio
Impresionista de Street Art. Ademais de ser un
reclamo turístico, este proxecto foi a base para
a revitalización do barrio, pois o Concello de
Ferrol realizou diferentes accións urbanísticas
que permitiron a apertura de novos negocios
para converter a Canido nunha zona de moda.

Cada ano píntanse murais novos polo que a
ruta nunca queda obsoleta e pódese facer
cantas veces se queira. Existe a posibilidade
de realizar un tour con Eduardo Hermida, o
creador. Unha aplicación móbil de realidade
aumentada, AR Ferrol, permite -unha vez
descargada- observar diferentes efectos
de música, movemento, etc. nas Meninas
indicadas nos mupis e planos específicos
que se entregan nas oficinas municipais de
turismo.

Na edición do 2017, a organización deixou
un espazo en branco reservado para que
Banksy pintara un mural. O artista non
fixo manifestación algunha no momento
pero meses despois apareceu nese lugar
unha pintada que moita xente afirma que
é del.
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FERROL
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Matemáticas, Física, Tecnoloxía

Aquaciencia
Parque Raíña Sofía, s/n
15401 Ferrol
Tel. 981 944 221
Museo SGHN
Praza de Canido s/n
15401 Ferrol
Tel. 881 931 315|698 141 384
Ferrol 0 Km
A Coruña 57 Km
Viveiro 91 Km
Santiago 99 Km

·Canto tempo necesitamos e canto custa?
Media xornada cada unha das visitas
Gratuíto con visitas guiadas concertadas previamente

·Que horarios ten?
Aquaciencia: de 10:00 a 14:00 e de 16:30 a 20:00.
SGHN:

de luns a sábado de 9:30 a 13:30 e de 16:30 a 20:30
domingos e festivos de 10:00 a 14:00

·Queres saber máis?
Fichas para facer na clase www.ferrol.es/aquaciencia/educadores
Programa educativo sobre o uso da auga: www.laescueladelagua.com/aqualogia

aquaciencia@ferrol.es

www.ferrol.es/aquaciencia | museo@sghn.org

www.sghn.org

Auga e natureza
Aprender as propiedades da auga e crear conciencia sobre o seu uso é posible grazas a Aquaciencia, un xardín didáctico no
que os escolares poden aprender xogando. É unha superficie duns 5000 metros cadrados, situada no parque Raíña Sofía de
Ferrol, o pulmón verde da cidade. Foi unha antiga horta de frades convertida na actualidade nun parque urbano con fontes,
sendeiros, zonas de árbores e áreas para descansar, aínda que o que máis chama a atención, sen dúbida, son os pavos reais
que viven en liberdade no recinto.

Aquaciencia ten diferentes percorridos que poden
ser adaptados en función dos intereses ou idades dos
visitantes e dispón de guías que explican o funcionamento
das diferentes atraccións. Algúns dos atractivos do
traxecto son a bola xigante que se pode mover coas mans,
o reloxo de auga ou o ariete hidráulico. Na súa web
poñen á disposición das escolas fichas temáticas sobre a
auga para descargar e traballar na clase.

Dentro do casco urbano atopamos tamén o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, un importante espazo de
conservación e defensa do medio. Teñen unha importante colección de especies vexetais, animais e minerais que foron doadas
por particulares. Destaca por ter a maior colección de osos de cetáceos de España e unha das mellores do mundo. De feito, o
máis espectacular do museo é o esqueleto dunha balea de 18 metros de lonxitude que teñen colgado do teito da sala principal.

A entidade desenvolve ademais un importante
labor na recuperación de especies da fauna galega
enfermas ou feridas, que son devoltas ao medio
natural unha vez curadas.
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FERROL
·Para quen?
Terceiro ciclo de Primaria-ESO-Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Educación Física, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Recomendacións
Pódese levar traxe de baño

·Queres saber máis?
Ruta de sendeirismo dende a praia de Doniños ata o Castro de Lobadiz
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/castro-de-lobadiz
Información sobre o castro de Lobadiz en castros.artabro.es/node26.html
Máis rutas de sendeirismo pola costa en www.ferrolactivo.es/es/act-senderismo

Concello de Ferrol
Tel. 981 944 000
Praia de Doniños
43°29’43”N 8°19’13”W
Castro de Lobadiz
43°30’30.8”N 8°19’39.3”W
Ferrol 9 Km
A Coruña 62 Km
Viveiro 94 Km
Santiago 105 Km

www.ferrolactivo.es/index_es.html

Doniños
O areal de Doniños é unha praia de area fina cunha lonxitude de
2 quilómetros, perfecta para a práctica de deportes náuticos como
o surf e situada entre Punta Penencia e o lugar de Outeiro. Na súa
zona norte conta cun aparcadoiro, cafetería, un piñeiral con grandes
áreas de sombra e un paseo marítimo con zona infantil.

Está rodeada dun sistema
de dunas que acolle
unha gran variade
de especies vexetais
e animais. De feito,
constitúe un ecosistema
tan excepcional que a
zona foi incluída na Rede
Natura como lugar de importancia comunitaria. Ao seu encontro co mar xorde a
lagoa de Doniños, declarada zona húmida de interese nacional pola vexetación
que a rodea e cunha cota máxima de profundidade de 9 metros. Unha vez ao ano,
xúntase co mar formando unhas marismas impresionantes. As lendas locais contan
que baixo a lagoa hai unha cidade somerxida por unha ola xigante á que só
sobreviviron dous nenos, e que de aí xurdiu o nome de Doniños.

Máis alá do piñeiral atopamos os restos do castro pre-romano de Lobadiz. Pódese
acceder en coche ou camiñando, grazas ás numerosas rutas de sendeirismo que
recorren a zona. Dende o punto máis alto do Castro as vistas son espectaculares e
pódese contemplar todo o Golfo Ártabro.

A praia de Doniños é unha parte moi importante da historia
de Ferrol. No ano 1800 desembarcou nela a armada inglesa,
capitaneada polo almirante Warren, disposta a conquistar Ferrol.
Aínda que os recursos defensivos dos españois eran escasos, os
ingleses saíron derrotados.

A batalla desenvolveuse nos Montes de Brión e na actualidade,
cada verán, celébrase na zona unha representación da mesma,
nun ambiente relaxado e festivo, para conmemorar o triunfo das
tropas locais.
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FERROL
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Historia

·Que servicios temos?
Hai un parque infantil nas proximidades do castelo e acceso e zona de estacionamento para coche e autobús
Para as visitas en lancha é necesario contactar coa empresa Fernández Cabana no
teléfono 981 340 778 ou en info@fernandezcabana.es

San Felipe
Ferrol
43°27’53.0”N 8°16’54.0”W
Ferrol 8 Km
A Coruña 60 Km
Viveiro 95 Km
Santiago 103 Km

As visitas teatralizadas realízanse os sábados e só en Semana Santa, xullo e agosto
Para concertar visitas con guías oficiais da Xunta pódese chamar a Isabel (696 53 10 70)
ou Xulio (661 27 55 45)

·Que horarios ten e canto custa?
De 10.00 a 18.00 en temporada baixa e 10.00-14.00 e de 16.00-20.00 no verán
A entrada ao castelo é gratuíta

·Queres saber máis?
O folleto do castelo está dispoñible para descarga en visitferrol.com/castillo-de-san-felipe

visitferrol.com/castillo-de-san-felipe

Castelo de San Felipe
O castelo de San Felipe é unha das edificacións militares máis importantes de Ferrol. Foi construído en 1557 por orde de Felipe
II pero a maioría das zonas que se conservan hoxe forman parte dunha remodelación feita no século XVIII.

Está situado fronte ao castelo da Palma (Mugardos) e as ruínas do castelo
de San Martiño (Ares). Xuntos formaban o famoso triángulo defensivo da
entrada por mar a Ferrol que ningún barco inimigo se atrevía a cruzar,
polo que a cidade e as instalacións militares tiñan unha seguridade
absoluta. De feito, San Felipe e A Palma estaban unidos por unha cadea
que se tensaba e impedía o paso de barcos rivais nos momentos de baixa
garda.

San Felipe sorprende tanto polas vistas que ten da ría como polo seu
deseño. Os maiores atractivos do castelo son o patio interior co seu pozo,
a Casa do Gobernador, a zona de canóns e o sistema de bastións que
protexía dos ataques por terra. Foi protagonista na Batalla de Brión, cando
os ingleses intentaron conquistar, sen éxito, a cidade. No verán e Semana
Santa organízanse visitas teatralizadas cos soldados que custodiaban San
Felipe no século XVIII.

O acceso ao castelo pódese facer por terra
(coche ou autobús) ou por mar. Existe un
percorrido en lancha pola ría que permite
ver tamén os estaleiros, o Arsenal Militar e
a base naval da Graña.

13

FERROL
·Para quen?
Desde Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Tecnoloxía

·Que horarios ten?
De luns a venres, de 9.30 a 13.30 / Sábados, domingos e festivos: de 10.30 a 13.30

·Canto tempo necesitamos e canto custa?
Media xornada
Gratuíto

·Servizos
Tenda de recordos

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

fundacionmuseonaval.com/museo-naval-en-ferrol.html

Avda. Irmandiños s/n
Ferrol
Tel. 981 336 027
Ferrol 0Km
A Coruña 50Km
Viveiro 87Km
Santiago 93Km

museonavalferrol@fn.mde.es

Museo Naval
A antiga prisión de San Campio é un edificio do século XVIII que formaba parte, con outros seis, do primitivo Arsenal de
Ferrol deseñado polo enxeñeiro militar Julián Sánchez Bort. Foi un cárcere onde chegou a haber ate 1.500 presos, e hoxe
acolle o Museo Naval de Ferrol, un espazo que naceu coa función fundamental de aloxar moitas pezas recuperadas do pecio
da fragata Magdalena, afundida na ría de Viveiro no ano 1810. Alí podemos ver desde pezas de vaixela ata munición e outros
obxectos procedentes desta embarcación.

O museo chama a atención das visitas mesmo desde antes de entrar, porque ten
unha gran colección de áncoras de todas as épocas e tamaños que é única no
mundo, pero tamén soi moi interesantes para os escolares os mascaróns de proa
que se exhiben por toda a planta baixa do edificio.

Modelos e maquetas de barcos como as carabelas de Colón, o buque-escola
Galatea ou o navío San Carlos Real de España comparten protagonismo con
curiosidades como a fotografía que se fixo a dotación do acorazado Alfonso
XIII cando foi premiada co Gordo da Lotería de Nadal ou a medalla que Hitler
concedeu ao cruceiro Canarias, que ten detrás unha interesante historia.

No museo exponse tamén armamento e material bélico, xunto con
aparatos de navegación, unha sala dedicada as últimas colonias
españolas e ata a cadeira que usaba Franco cando pescaba desde o
iate Azor.

As 19 lareiras que antigamente eran as cociñas do presidio utilízanse
na actualidade para recrear diferentes escenas da vida mariñeira
no século XVIII, desde os alimentos que formaban parte das
navegacións ata o terrible que era unha enfermaría da época.
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GRANXA do SOUTO
CENTRO DE ACTIVIDADES ECUESTRES

VISITAS ESCOLARES
Equitación, naturaleza y animales en un lugar muy especial.
Montar a caballo, darles de comer a los animales de la granja (caballos, vacas, cabras, burros, conejos,
gallinas) y disfrutar con todos ellos en plena naturaleza, aprender a plantar o hacer otros trabajos típicos de
una granja, pasear por las orillas del río que rodea la granja y acabar la jornada jugando, son algunas de las
cosas que planteamos en Granxa do Souto para que todo el alumnado tenga un día de absoluta desconexión.
- Un día: Visita a la granja
- Varios días: Si queréis dormir en nuestra granja hípica con tu clase... ¡contáctanos!
- Semanalmente: Tenemos grupos de equitación como actividad extraescolar para colegios e institutos.
Comedor

Parque

Parking

Pista cubierta

Aseos

Albergue

Mera de Baixo - 15340 - Ortigueira - A Coruña
www.granxadosouto.es - info@granxadosouto.es - tlf. 619 42 07 92

FERROL
·Para quen?
Desde Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Física e Tecnoloxía

·Que horarios ten?
De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas (para grupos, concertar a visita tres días antes)

·Canto tempo necesitamos e canto custa?
Media xornada
Gratuíto para visitas escolares

·Servizos
Tenda de recordos

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

www.exponav.org

Edificio de Herrerías
Avda. Irmandiños s/n
Ferrol
Tel. 981 336 027
Ferrol 0Km
A Coruña 50Km
Viveiro 87Km
Santiago 93Km

exponav@exponav.org

Museo da Construción Naval- Exponav
O Museo da Construción Naval, xestionado pola Fundación Exponav, é un destino de especial interese para os escolares porque
o sector naval é o principal sinal de identidade de Ferrol como cidade e o medio de vida de moitas familias de toda a contorna.

A visita achéganos á evolución dos estaleiros, desde a carpintería de ribeira ata
os modernos sistemas de construción, pero tamén nos permite coñecer un edificio
concebido no século XVIII como forxa para o Arsenal que foi rehabilitado con
gran coidado e que mantén as súas impresionantes bóvedas e as características
chemineas na cuberta.

Maquetas, barcos reais, ferramentas de traballo, planos… un sinfín de elementos
lévannos nun percorrido por toda a historia da construción naval. Hai pezas moi
especiais, como a xigantesca caderna que dá a benvida aos visitantes e, sobre
todo, os restos da fragata Magdalena, afundida nas costas de Viveiro no ano 1810
e recuperada do fondo do mar a mediados dos anos 70 do pasado século. Pronto
poderemos acceder ademais a unha recreación desta embarcación a través da
realidade virtual.

Unha reprodución do interior dunha daquelas naves que surcaban os mares no
século XVIII e outra das modernas fragatas coas que conta a Armada permiten
comparar a diferencia entre a vida dos mariños dunha e outra época.

Na primeira planta pódese coñecer a historia dos estaleiros da ría
axudándose de todo tipo de material para facela didáctica, e tamén
visitar unha chamativa exposición de faros e sinais marítimos.

O museo organiza obradoiros destinados aos rapaces e rapazas
sobre temas como a flotabilidade dos barcos ou a elaboración de
nós mariñeiros. Os máis pequenos poderán coñecer á mascota do
museo, Cormonav -un corvo mariño pirata- e participar tamén nunha
actividade de busca do tesouro que sempre ten premio.
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FERROL
·Para quen?
Terceiro ciclo de Primaria-ESO-Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Física, Lingua
e Literatura (Ruta dos Sentidos), Tecnoloxía

·Temos para elixir
Ruta dos Sentidos (3 km, fácil, dúas horas)
Ruta da Poza das Lagoas (3 km, dif. media, dúas horas)

Local social de Esmelle
15594 Ferrol
Ferrol 8Km
A Coruña 57Km
Viveiro 88Km
Santiago 100Km

Ruta dos Muíños (6 km fácil, dúas horas e media ida)

·Queres saber máis?

Tel. 981 365 390

A Ruta dos Muíños ten unha unidade didáctica para traballar na aula. Solicítaa
no enderezo electrónico avvvalledeesmelle@gmail.com
Información sobre o aluguer de bicicletas no 981 36 53 90 ou en
cbttvalledeesmelle@gmail.com

www.facebook.com/valledeesmelle

avvvalledeesmelle@gmail.com

Esmelle
A parroquia de Esmelle é un dos territorios naturais máis relevantes de Ferrol. Catro regatos cruzan o val e permitiron na
antigüidade a construción de 22 muíños, ademais de moitas fontes e lavadoiros que hoxe constitúen o patrimonio cultural da zona.

No ano 2003, os veciños iniciaron o Proxecto Esmelle co obxectivo
de rehabilitar esas edificacións derruídas e converter a zona nun
lugar de referencia para turistas. Hai tres rutas de sendeirismo
aptas para os escolares que poden facerse a pé ou en bicicleta,
e existe a posibilidade de que os integrantes da Asociación de
Veciños sexan os guías do grupo.

A ruta dos muíños permite visitar todas as edificacións que
noutros tempos formaban parte da vida cotiá da xente. A AVV pon
a disposición das escolas unha unidade didáctica para traballar
este tema nas aulas.

A ruta da poza da lagoa sae de San Xoán de Esmelle e ascende por un antigo camiño militar rodeado de natureza ata chegar
á Poza da Lagoa. O miradoiro de Pedrouzo, desde onde se pode contemplar toda a Costa Ártabra, é un dos seus principais
atractivos.

A ruta dos sentidos é un paseo inspirado na obra Merlín e Familia de Álvaro Cunqueiro. Mestura cultura con imaxinación e
pon a proba os cinco sentidos dos visitantes para que gocen ao máximo da natureza. O camiño está sinalizado con paneis que
recollen fragmentos deste libro e mesmo hai unha estatua dedicada ao mago xunto ao Muíño de Otero.

Na parroquia está tamén o Centro BTT Valle de Esmelle, un
espazo de libre acceso onde debutantes e expertos poden
practicar con tranquilidade o deporte da bicicleta de montaña
mentres coñecen as riquezas paisaxísticas, naturais e culturais
do lugar. Ademais, impulsa o uso da bicicleta nun contorno
respectuoso co medio ambiente e é unha maneira de protexer e
manter o hábitat da zona, evitando a súa degradación ambiental.

O centro está xestionado polo club BTT Esmelle desde o 2013
e ten como principais actividades unha Escola Deportiva
(Biciescola), o aluguer de bicicletas de montaña e a organización
de rutas guiadas e de distintos eventos deportivos.
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NARÓN
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Física

·Como é a ruta?
Ten unha dificultade media
A duración é de 2 horas en bici e 4 horas andando cunha lonxitude de 14 Km

·Recomendamos
Non facer esta ruta en época de choiva polas inundacións nas zonas próximas ao río
A cafetería da área recreativa de Pedroso está aberta no verán,
o resto do ano abre para eventos ou as fins de semana en primavera
-

Tel. 981 337 700 Ext. 2301

Información da ruta en Wikiloc en
es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-dos-muinos-31086664

Saída do Mosteiro de
San Martiño de Xuvia
43°29’53.6”N 8°10’26.9”W
Ferrol 5 Km
A Coruña 52 Km
Viveiro 87 Km
Santiago 95 Km

turismo.naron.es/ruta-de-los-molinos

Ruta dos muíños
A Ruta dos Muíños é un percorrido duns 14 quilómetros pola beira do río Xuvia, situada nunha zona na que se localizan
antigos muíños, presas, pontes e igrexas. Permite coñecer lugares de interese histórico e cultural do Concello de Narón ao
mesmo tempo que se goza da natureza. O río Xuvia é un dos lugares máis atractivos do municipio, polas súas paisaxes
idílicas e a súa vexetación, formada por carballos, castiñeiros, ameneiros, salgueiros e diferentes flores silvestres como a
melisa ou os fentos.

A ruta comeza no mosteiro de San Martiño de Xuvia, un monumento declarado Ben de Interese Cultural cun pasado moi
rico e ligado a grandes episodios da historia de Galicia e remata na área recreativa de Pedroso, unha importante zona de
descanso, con mesas, bancos, parque infantil, cafetería e un espazo de acampada con cabanas de madeira.

No traxecto podemos visitar diferentes lugares como o muíño das Aceñas, o de Xuvia ou o de Entrerríos, un magnolio de
trescentos anos, a Presa do Rei, que abastecía a auga da Real Casa da Moeda de Xuvia, a ponte románica de Pielas, a fonte
de Odín ou a igrexa de Doso.

Para enriquecer a experiencia, o itinerario está totalmente sinalizado e conta con audioguías en cada un dos puntos. Para
acceder a elas, é necesario escanear co móbil os códigos QR situados nos paneis de información.
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NARÓN
·Para quen?
Infantil, Primaria e ESO

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Canto tempo necesitamos e canto custa?
Media ou xornada completa. Hai un albergue con 40 prazas, que ofrece a posibilidade de
alongar a visita varios días, e un comedor con capacidade para 150 persoas.
Prezo para escolas: entre 10 e 12 euros por neno, segundo as horas

Lagoela s/n
San Estevo de Sedes
15596 Narón
43°33’44.4”N 8°07’54.7”W
Ferrol 15 Km
A Coruña 56 Km
Viveiro 72 Km
Santiago 99 Km

·Cando está aberto?
O parque funciona todo o ano, tamén en fin de semana

·Queres saber máis?
Programa didáctico sobre a visita a unha granxa-escola:
aprendizajeenproyectos.blogspot.com/2013/04/nos-vamos-la-granja-escuela_25.html
Obxectivos e beneficios dunha granxa-escola:
formainfancia.com/granja-escuela-eje-educacion-ambiental

aldeanovagranja@gmail.com

www.aldeanova.com

Aldea Nova
O municipio de Narón goza dende o ano 2008 da Granxa Escola Aldea Nova, situada nun espazo natural con vistas
privilexiadas ao Monte dos Nenos, que pertence á parroquia de Sedes. Considéranse un parque temático do mundo rural,
onde os nenos e nenas poden coñecer a vida dunha típica aldea galega e realizar diferentes tarefas agropecuarias.

Aldea Nova ofrece unha experiencia moi completa grazas
as súas instalacións e ao persoal da granxa. Os monitores
e profesores deseñan de forma individual cada visita
adaptándose a idade e intereses de cada grupo.

Os animais de Aldea Nova son os principais protagonistas
do lugar e todos eles están encantados de recibir visitas,
especialmente o burro Roque. Tamén hai unha horta e un
invernadoiro, onde poden aprender nocións básicas de
agricultura, así como un campo de xogos, no que realizar
todo tipo de actividades.

Os rapaces e rapazas poderán achegarse ao mundo
da astronomía grazas ao planetario, no que se
proxectan películas incribles sobre as estrelas, os
planetas ou o universo. Para os máis aventureiros,
Aldea Nova ofrece a posibilidade de vestirse co traxe
de apicultor e visitar as colmeas, ademais de catar
diferentes tipos de mel ou facer as súas propias
candeas.

Durante a visita pódese ver tamén a recreación dun
antigo castro e o seu dolmen, ou a casa museo da
granxa, onde os escolares poden descubrir como
vivían e traballaban os seus devanceiros, grazas a
unha colección de instrumentos de labranza.
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NARÓN
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Física

·Como é a ruta?
Ten unha dificultade media
A duración é de 2 horas en bici e 4 horas andando cunha lonxitude de 14 Km

·Recomendamos
Non facer as rutas pola zona en época de choivas polas inundacións próximas ao río

·Como chegar?
Accédese desde a autovía Ferrol-Vilalba AG-64, saíndo dirección Xuvia pola AC-862 e
desviándose cara onde está sinalizada a 1Km
Tamén se pode chegar por Neda, pola autopista Coruña-Ferrol,
continuando ata O Couso e preguntar alí

campingrioxuvia@gmail.com

Área Natural Muíño de
Pedroso s/n, Narón
Camping Río Xuvia
616 890 418/657 926 913
Ferrol 18 Km
A Coruña 54 Km
Viveiro 74 Km
Santiago 98 Km

www.facebook.com/areanaturalmolinodepedroso

Área Recreativa de Pedroso
A Área Recreativa de Pedroso localízase nunha zona
natural ao lado do río Xuvia. É un lugar escollido
por moitas familias e grupos escolares para pasar o
día no campo ou para repousar despois dunha longa
xornada de sendeirismo pola contorna. Case todo o
perímetro é Zona Natural Protexida e hai numerosas
rutas que a percorren e pasan por lugares con moita
historia. Son especialmente interesantes os muíños
rehabilitados (o de Xuvia, Entrerríos, ou o das
Aceñas) e o mosteiro de Xuvia.

É unha paraxe idílica con zonas de sol e de sombra
para descansar despois de remollarse no río.
Accédese a el a través dunhas escadas de madeira
tipo grada que foron instaladas recentemente. O
lugar conta tamén cunha zona de bancos, mesas e
grellas onde preparar o xantar, unha ampla zona
de campo na que realizar numerosas actividades

cos nenos e nenas e parque infantil con diferentes
elementos. Ademais, ao lado da área recreativa
atopamos un cámping, con cafetería-restaurante,
onde se poden pasar varios días para desfrutar
por completo da zona. É importante coñecer que o
bar só está aberto no verán, o resto do ano faino
ocasionalmente para eventos ou nas fins de semana
de primavera.

A mellor forma para chegar é en transporte privado
(coche ou autocar), xa que se atopa bastante afastado
da urbe. Conta con dous aparcadoiros, un pola parte
fluvial e outro pola parte de arriba, ao lado das
mesas e grellas.
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LEVAREI UNHA VIDA SAUDABLE

ESTUDIAREI PAISAXE

PODEREI DECIDIR

ESCOLLEREI XESTIÓN DIXITAL
DA INFORMACIÓN

COIDAREI O MEDIO AMBIENTE

ESTUDIAREI ENXEÑERÍA ELÉCTRICA

SEREI O QUE QUEIRA SER
www.udc.gal/gl/futuros_estudantes/

VIVIREI A MÚSICA

ELIXIREI BIG DATA

GOZAREI DA ARTE

ESTUDIAREI MODA

PRACTICAREI DEPORTE

FAREI VIDEOXOGOS

NEDA
·Para quen?
Quinto e sexto de Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Física

·Canto tempo leva?
A duración estímase en media xornada cada unha das rutas

·Recomendamos
Levar auga e roupa e calzado axeitados para camiñar

·Queres saber máis?
Na fervenza e polos seus arredores hai un sendeiro que aparece en varias rutas de
sendeirismo: www.encantorural.com/ruta/a-coruna/ruta-rio-y-fervenza-do-belelle/49
Rutas aptas para escolares en: www.altimetrias.net | www.encantorural.com

Monte de Ancos
43°31’03.6”N 8°08’28”W
Fervenza Belelle
43°28’56.1”N 8°07’16.8”W
Concello de Neda
Tel. 981 380 039
Ferrol 13 Km
A Coruña 53 Km
Viveiro 78 Km
Santiago 97 Km

www.neda.es

Percorridos pola natureza
A 262 metros de altitude sobre o nivel do mar atópase o Monte de Ancos, que ten unhas vistas excepcionais de toda a ría
de Ferrol, dende a desembocadura do río Grande de Xuvia ata a saída por mar da comarca. Nos días de ceo despexado é
posible ver a vila de Sada e incluso a cidade da Coruña. Para gozar da paisaxe con total tranquilidade, o lugar conta cunha
plataforma sobre a ladeira usada como miradoiro e cun banco de madeira. Moi próximos atópanse os restos do Castro de
Ancos, cuxa historia está moi ligada á cidade de Libunca, capital dos Ártabros.

Pódese ascender a pé ao Monte de Ancos desde a Ponte de Xuvia. O
traxecto é curto, duns 2,94 quilómetros, pero ten unha pendente do
14%, polo que non é apta para nenos moi pequenos. De igual forma,
pódese chegar ao lugar en coche ou en autobús, pois dispón de
espazo suficiente para aparcar.

Hai un tempo, o Concello de Neda tomou a decisión de reforestar
os montes locais con especies autóctonas, eliminando o eucalipto
e potenciando o crecemento de castiñeiros. Desde entón, os grupos
escolares poden plantar árbores nos montes de titularidade
municipal da zona.

Outro dos atractivos é, sen dúbida, a Fervenza do Río Belelle que, cunha caída da auga de 45 metros e varias pozas na súa
base, é considerada unha das cataratas máis fermosas de Galicia. A única forma de chegar ata ela é a pé, pois o camiño
é exclusivamente peonil desde hai uns anos. Pódese deixar o
coche nas inmediacións do pazo de Isabel II, xa que conta cun
aparcadoiro habilitado para todos os visitantes.
Hai moitas rutas pola beira do río Belelle que pasan polos lugares
de maior historia da zona. No seu día houbo 40 instalacións entre
muíños, fábricas e ferrerías. No camiño podemos atopar tamén
unha central hidroeléctrica, aínda en activo, que foi construída a
principios de século para subministrar de electricidade a Ferrol.
A calidade destas augas contribúe a que o pan de Neda sexa
un dos máis sona de Galicia dende fai moito tempo. A primeira
semana de setembro celébrase todos os anos na vila a Festa
do Pan, na que, ademais de degustación deste produto, hai
actuacións e actividades variadas.
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NEDA
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Educación Física, Ciencias Naturais, Xeografía e Historia

Lugar Cobeluda, 51
43°30’27.6”N 8°05’29.9”W
Asociación da Cobeluda
(Marta)Tel. 611 425 511
Ferrol 15 Km
A Coruña 55 Km
Viveiro 74 Km
Santiago 98 Km

·Cómo facer as rutas?
As rutas teñen a posibilidade de realizarse a pé

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

www.facebook.com/Area-Recreativa-Ponte-da-Cobeluda-289844564524576

Área Recreativa da Ponte da Cobeluda
A área recreativa da Ponte da Cobeluda é un espazo natural, situado no concello de Neda, cunha gran cantidade de
posibilidades para o ocio, sobre todo para os escolares. É unha zona arbórea, con especies autóctonas e un campo moi
ben coidado, onde se poden facer actividades ao aire libre ou tomar o sol se o tempo acompaña. Constitúe un contorno
privilexiado para pasar unha boa xornada con amigos ou en familia.

A acollida que tivo este lugar desde os seus
inicios deu lugar á construción de diferentes
infraestruturas que foron medrando pouco a pouco
en función das necesidades e intereses dos usuarios
e usuarias. Conta cunha zona de mesas, bancos
e grellas onde preparar o xantar, un parque
infantil, aseos e unha cafetería onde descansar e
tomar refrescos. Ademais, hai unha piscina natural
de 50 metros de longo e 10 de ancho que se formou
no río Castro, un afluente do río Grande de Xuvia.
Sen dúbida, é o maior atractivo deste lugar. Está
aberta desde maio ata a segunda quincena de
setembro, polo que é perfecta para unha excursión
de principio ou final de curso.

Hai varias rutas de sendeirismo pola zona
que poden ser interesantes para unha
saída escolar, e algunhas delas están
especificamente pensadas para nenos e nenas
de Educación Infantil. Estes poden dar un
paseo duns dous quilómetros pola beira do río
Castro, entre campos de labor e espazos con
árbores moi representativas das fragas.
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MUGARDOS
·Para quen?
Educación Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Plástica

·Canto nos leva e cal é o prezo?
A duración é de media xornada e o prezo é gratuíto

·Cal é o horario?
As visitas de grupos escolares fanse os venres de outubro a maio e de martes a
venres de xuño a setembro, en horario de 10.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas

·Para complementar a visita
Recoméndase achegarse ao parque de Río Seco, unha área recreativa
con grandes árbores e xogos infantís

·Queres saber máis?
Información sobre visitas escolares e programa didáctico
para descargar en www.museocaldoval.gal/gl/visitar/escolares

Tlfo. 687 072 116

www.museocaldoval.gal

Rúa Camiño Cemiterio, s/n
Mugardos
43°27’29.0”N 8°15’34.1”W
Ferrol 18 Km
A Coruña 49 Km
Viveiro 85 Km
Santiago 92 Km

info@museocaldoval.gal

Centro de Interpretación de Caldoval
O Imperio Romano aprendeu dos gregos moitos dos seus costumes e filosofía de vida, como o culto ao corpo a través do
deporte, os baños termais e o coidado persoal. Comezaron a xurdir instalacións, de titularidade pública ou privada, onde a
xente acudía para bañarse, relaxarse ou xogar. Estes lugares contaban con espazos e estancias diferentes. O máis común
era que tiveran un “balneum”, o equivalente ao spa actual, con diferentes tipos de piscinas, e “palestras”, que eran espazos
ao aire libre onde se podía facer exercicio. Xunto a este patio había unha zona a cuberto onde se podían practicar xogos de
mesa ou realizar deporte, sobre todo cando o tempo non permitía usar o recinto exterior.

O restos do xacemento de Caldoval de Mugardos, escavado
entre os anos 2002 e 2006, pertencen aos baños dunha vila
romana situada en Punta Promontorio, construída por algún
comerciante rico ou por algunha personalidade da época.
É o único baño deste tipo atopado en Galicia e ofrece a
posibilidade de que escolares e familias o visiten de forma
totalmente gratuíta, ademais de poder realizar obradoiros
e actividades deseñados especificamente para cada grupo
de idade. A visita guiada polo recinto ten unha duración
aproximada de 45 minutos, e despois pódese facer algúns dos
obradoiros ata completar dúas horas.

24

MUGARDOS
O estado de conservación das instalacións é moi bo e demostra a importancia do comercio marítimo desenvolto polos romanos
nesta zona dende o século I despois de Cristo ata a caída do Imperio Romano, no século V d.C. Ao entrar no edificio que
alberga o xacemento temos a sensación de introducirnos na terra e chegar ata o nivel do mar. Unha vez dentro, podemos
ver as diferentes estancias: o “frigidarium” ou salas de auga fría, os vestiarios e as salas de auga quente, “tepidarium” e
“caldarium”. Estes baños recibían a calor polo chan grazas a un forno.

As actividades que se ofrecen son variadas e renóvanse
continuamente. A través delas aprendemos historia e descubrimos
que moitos costumes e festas que agora celebramos son herdados
dos romanos! No exterior hai unha cancha de xogos e unha pista
de lanzamento de peso que leva o nome da deportista mugardesa
Belén Toimil, na que en moitas ocasións tamén se organizan
actividades para os escolares, como os Ludi Mugardensis, unhas
olimpíadas con probas similares ás que practicaban gregos e
romanos.

Pintores de Roma (Educación Infantil e
primeiro ciclo de Primaria):
O alumnado poderá pintar como os romanos, pero para iso
necesitará fabricar as pinturas como se facía na época

Artista dos mosaicos (de segundo a sexto de Primaria):
Por grupos, os escolares poderán pintar os seus propios
mosaicos, que se colgaban como decoración nas
paredes dos vestiarios

Ludi Romani (Primaria e Secundaria):
A rapazada poderá practicar xogos de mesa como os
antigos romanos ou mesmo facer os seus propios taboleiros

A cociña de Apicio (Infantil e Primaria):
A quen non lle gustaría comer e aprender receitas
da cociña romana do Arguiñano da época de
Marco Gabio Apicio?

Un día na palestra (Secundaria e adultos):
Nesta actividade realízanse os exercicios cotiás dos
romanos para manterse en plena forma.

Xoiería romana (Secundaria e adultos):
Entre as persoas da aristocracia levábanse moito as xoias e
os ornamentos persoais, e neste obradoiro os nenos e nenas
serán os encargados de deseñar varias pezas exclusivas.

O perfume do César (Secundaria e adultos):
Os perfumes e as cremas eran algo esencial en Roma, xa que
dedicaban moito tempo ao baño e ao coidado do corpo. Nenos
e nenas de Secundaria poderán elaborar os seus propios
perfumes coas técnicas empregadas na época.
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MUGARDOS
·Para quen?
Infantil, ESO

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Canto nos leva e cal é o prezo?
A duración é de media xornada ou completa
Gratuíto e se eliximos a viaxe en lancha desde Ferrol custa entre 3 e 5 euros
segundo o número de viaxeiros. A empresa responsable é Fernández Cabana e
pódese contactar con eles nos teléfonos 620 926 958 e 981 340 778

·Queres saber máis?
www.festadopolbodemugardos.gal
Máis información en www.deexcursion.net

Concello de Mugardos:

Tel. 981 470 290

Avenida do Mar,
Mugardos
43°27’48.6”N 8°15’22.7”W
Ferrol 18 Km
A Coruña 49 Km
Viveiro 86 Km
Santiago 93 Km

www.concellodemugardos.gal

Porto de Mugardos e O Seixo
A vila de Mugardos é moi coñecida pola súa tradición mariñeira. O seu peirao ofrece unha gran variedade de actividades
relacionadas co mar. Podemos chegar en lancha desde Ferrol e atracar no porto. Alí mesmo atoparemos a pedra de mazar
o polbo, que é o produto estrela de toda a vila. De feito, podemos degustalo en calquera dos bares e restaurantes do paseo
marítimo e de seguro que estarán encantados de explicar a súa preparación ou mesmo contar a mellor forma de “asustalo”.
Todos os anos, celébrase na vila a Festa do Polbo, sempre no segundo sábado de xullo, á que acoden visitantes de toda a
zona e mesmo doutras poboacións da península.

Outros lugares de interese son a Fonte do Loureiro, unha antiga
construción de granito que serve auga para todos os veciños do
pobo, e o monumento As Meninas, adicado aos Dereitos da Infancia.
Cómpre deterse na Casa de Serea, unha edificación do século XVI
coa figura mitolóxica esculpida na súa fachada, que pertenceu á
familia do alcalde Mariño de la Barrera. Baixo o seu mandato, en
1805, a vila conseguiu liberarse do señorío de Montefaro e pasar
a depender da Coroa. A edificación está xusto á altura do Cantón
de Cora, onde podemos parar e descansar, xa que hai bancos e
sombra.

Ao final do paseo, podemos ir ata a praia de Bestarruza, ao pé da que aínda están os restos dunha antiga fábrica de
salgaduría, onde se preparaba o pescado para seren trasladado ao interior en boas condicións. A praia é un bo lugar para
xogar, aínda que cabe tamén a posibilidade de subir ao parque Rosalía de Castro, polas escaleiras que parten desde A
Bestarruza, e rematar alí a xornada coas randeeiras, esvaradoiros e outros elementos recén anovados.

O Seixo é outro núcleo de Mugardos cheo de historia. É un lugar moi mariñeiro, pegado á ría, no que podemos descubrir
moitas casas indianas, construídas polos emigrantes que fixeron fortuna fóra e que, fundamentalmente ao final do século
XIX e comezos do XX, retornaron e contribuíron a mellorar a economía
da súa terra. Do Seixo era o pintor Bello Piñeiro (1886-1952), que ben puido
construír a súa sensibilidade artística sobre o alicerce da beleza destas
terras. Outros persoeiros repararon nelas, como é o caso de Rosalía de
Castro, que lle adicou uns versos de “Cantares Gallegos”. Un recente
estudo apunta que a poeta estivo neste lugar e participou na súa festa,
invitada pola familia que antigamente posuia alí unha fábrica de tecidos.
Tamén era do Seixo o aviador Xosé Piñeiro, un pioneiro de cruzar o ceo
que naceu en 1878, como recorda outra placa conmemorativa. O percorrido
pola zona pode incluír, ademais da historia, un tempo de xogos no Campo
do Río, un parque con randeeiras situado na desembocadura do río Baa.
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CABANAS
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato (a praia), ESO e Bacharelato (as rutas)

·Que aprendemos?
Praia da Madalena
43°25’05.1”N 8°10’18.8”W
Punto de partida
Campo do Oito s/n
43°24’51.8”N 8°09’57.5”W
Senda de Chamoso
43°25’15.6”N 8°10’37.2”W
Ferrol 13 Km
A Coruña 39 Km
Viveiro 79 Km
Santiago 82 Km

Educación Física, Ciencias Naturais

·Cal é a duración das rutas?
A duración é de mínimo dúas horas pero o habitual é estar toda a xornada

·Queres saber máis?
Contactar co Concello para calquera dúbida (981 495 959) ou
con Cabanas KDM (604 027 841)
Máis información en www.deexcursion.net

www.cabanasocioactivo.com

info@cabanasocioactiva.com

A praia da Madalena e Ocio Activo
Un dos lugares máis concorridos de Cabanas, sobre todo no verán, é a praia da Madalena e o seu extenso piñeiral, con
mesas e bancos para comer. É un areal de gran calidade, con augas tranquilas, area fina e algo máis dun quilómetro de
lonxitude. Conta con moitas instalacións e servizos ao seu arredor (aseos, bares, restaurantes, paseo marítimo e parque
infantil) que permiten que os visitantes pasen unha xornada agradable. Este lugar é especialmente interesante para as
excursións escolares de principios ou final de curso ou para campamentos de verán. Pódese chegar en coche, en autobús ou
en tren, xa que o apeadeiro está moi próximo á entrada do areal.

O Concello de Cabanas, xunto con KDM Ocio Activo,
organizan actividades sendeiristas e aventuras en
kaiak para todos os públicos e grupos escolares coa fin
de gozar e coñecer a zona dunha forma divertida.

Pódese explorar o litoral a través dunha ruta costeira
que sae do areal, ascende polos cantís e chega ata a
Punta da illa, unha lingua de terra que entra no mar
e ten unhas vistas excepcionais da ría. Continuando
por ese camiño chégase ata a praia de Chamoso e a
desembocadura do río Castro. É un lugar con moita
historia, xa que os romanos o utilizaban como porto.
Tamén houbo, posteriormente, un muíño de mareas
que funcionaba con enerxía producida pola acción do
mar e do río.

Outra ruta interesante é a que sae do Campo do Oito e
chega ata as Fragas do Eume. O itinerario comeza antes
da desembocadura do río, pasa pola parroquia de Irís
-coñecida polo seu viño e pola Igrexa de San Esteban,
do século XIX- e avanza pola beira do río ata o final
do percorrido. O camiño é duns 6 quilómetros (ida) e é
posible facelo a pé ou en kaiak.
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AS PONTES
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Canto custa e cal é a súa duración?
Gratuíto e con guía, o mestre xubilado José María López Ferro
Horario: en inverno abre de martes a xoves de 18.00 a 19.30 horas
e os sábados, domingos e festivos, de 11.30 a 13.00 horas,
aínda que os grupos poden concertar cita segundo as súas necesidades.
Duración: sobre unha hora e media, adaptable.

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

Praza da Igrexa
As Pontes
Tel. 670 509 697
698 148 890

fundacionmemc.gal

Museo Etnográfico Monte Caxado
Desde marzo de 2019 o Museo Etnográfico Monte Caxado ten unha nova ubicación, nun edificio remodelado ex profeso na
Praza da Igrexa. Alí están uns 2.000 obxectos que forman parte da colección emprendida no ano 1984 polo mestre José María
López Ferro e que permaneceran, durante máis de trinta anos, no colexio do mesmo nome. O profesor que foi o artífice da
creación do museo segue ao pé do canón tras a súa xubilación, atendendo aos grupos e coidando dos fondos, que sempre
están a medrar con novas aportacións.

Porque o Museo Etnográfico das Pontes é unha construción
colectiva. Así o explica José María López Ferro, que recorda que
naqueles anos oitenta, cando el chegou de profesor ao CEIP Monte
Caxado, a economía da vila estaba a cambiar rapidamente. A
modernización e a industrialización ían deixando a un lado os
traballos artesanais, a agricultura e a gandería. A idea do mestre
de crear un museo para preservar o patrimonio etnográfico da
zona foi ben acollida no propio centro e tamén por parte das
familias do alumnado, que colaboraron doando centos de pezas.
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AS PONTES
O feito de que os fondos non deixen
de medrar -desde a inauguración da
nova sede, incorporáronse máis de 60
obxectos- confirma que a proposta do
mestre prendeu realmente na cidadanía
pontesa e dos seus arredores. De feito, no
ano 2015 constituiuse a Fundación Museo
Etnográfico Monte Caxado, que foi
declarada de interese cultural e garantiu
a pervivencia da colección.

O museo constitúe unha viaxe no tempo.
Das máis de 4.000 pezas que ocupaban
os pasillos do CEIP Monte Caxado están
na nova ubicación arredor de 2.000, as
máis importantes e curiosas.

Os fondos repártense polas dúas plantas do edificio.
No baixo recréase a aula dunha antiga escola,
con aqueles pupitres tan característicos e un vello
encerado. Xunto a el, unha magnífica colección
de xogos populares, entre os que hai un feixe de
“indios” e “vaqueiros”, así como unha maleta e outros
obxectos que recordan o fenómeno da emigración,
que na zona do Eume dirixiouse fundamentalmente a
Cuba e afectou a moitas familias.

A segunda planta acolle as pezas vencelladas
aos oficios tradicionais, como as ferramentas
que empregaban latoeiros, canteiros, cesteiros,
carpinteiros e outras profesións. Aquí están tamén
centos de obxectos que formaban parte da vida cotiá
dos nosos bisavós. Utensilios de cociña, vellas roupas
e paraugas de madeira, elementos empregados na
caza e na pesca... unha ampla colección na que
é posible facer moitos descubrimentos, como por
exemplo o obxecto que se empregaba para triturar
a comida e darlla aos enfermos, ou unha ducha de
cando non había rede de subministración de auga...

Entre outras moitas curiosidades, a mostra do museo
etnográfico pontés garda un vello reloxo que o
Concello de Vilalba lle cambiou ao das Pontes no
século XIX por cen fanegas de trigo, para paliar a
fame dun ano de mala colleita. O reloxo estivo ata
os anos 60 na Igrexa de Santa María, situada na
mesma praza que o museo.
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AS PONTES
·Para quen?
Infantil, Primaria e ESO

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Tecnoloxía

·Canto custa e cal é o horario?
O prezo depende do grupo pero a partir de 2€/persoa, con guía
O horario é a convir polo grupo
É necesaria unha reserva previa chamando ao 661 003 616

·Máis cousas
Hai unha tenda de mel e produtos apícolas
Ten un aparcadoiro amplio

www.casadomel.es

Estrada PontedeumeAs Pontes (AC-564), 5
Goente
661 003 616/981 102 249
Ferrol 27 Km
A Coruña 54 Km
Santiago 97 Km
Viveiro 64 Km

casadomel@vodafone.es

Casa do Mel
A carón das Fragas do Eume, na parroquia de Goente, atópase
a Casa do Mel, un centro creado para dar o coñecer todo o
relacionado coa apicultura: como traballan as abellas e como
funcionan as súas colmeas. A Asociación Apícola Casa do Mel
xestiona estas instalacións, xunto ás que hai un aparcadoiro
grande para que pare o autobús escolar.

As explicacións dos apicultores da zona son a mellor fórmula
para que os escolares coñezan o papel destas polinizadoras no
desenvolvemento sostible e pregunten pola raíña e as obreiras,
entre outras curiosidades da súa organización, ou sobre a
ameaza da avespa velutina, da que tanto oíron falar nos últimos
anos.

Os abelleiros e abelleiras da citada entidade encárganse de guiar as visitas dos grupos. Os colexios constitúen unha parte
importante da afluencia á Casa do Mel, na que os nenos e nenas poden coñecer os procesos de produción e recollida do mel
e a vida das abellas. Os veteranos coidan especialmente aos pequenos que visitan o centro, conscientes de que entre eles
estarán os futuros apicultores.

Na Casa do Mel hai unha sala de exposicións cos utensilios da apicultura tradicional, na que se organizan con motivo das
visitas escolares obradoiros de cera. Os nenos e nenas poden realizar catas de mel, facer as súas propias candeas con cera
de abella ou mesmo participar nos análises físicos, químicos e polínicos da mel que se fan no laboratorio de calidade, no que
aprenderán que o mel é un produto único de cada apicultor. Entre os descubrimentos que sen dúbida non esquecerán os
pequenos está unha colmea de cristal na que se ven as interioridades do traballo das abellas.
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AS PONTES
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Educación Física, Xeoloxía

·Recomendación
Con bo tempo, levar o traxe de baño

·Que servizos ten?
Lago As Pontes
43°27’18.7”N 7°52’11.9”W

Na época estival hai aseos e dous quioscos ou chiringuitos

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

www.turismoaspontes.com

O lago

As Pontes de García Rodríguez era ata hai pouco tempo un municipio sen praia. Agora as persoas que visitan a localidade
fican abraiadas ao chegaren pola estrada. Ante os seus ollos aparece o lago artificial máis grande de España, o segundo de
Europa, a cuxo pé quedou inaugurada a nova praia no ano 2012, un fito do que poucos lugares poden presumir.
A praia das Pontes representa un contorno excepcional para gozar da natureza, nunha excursión que tamén pode
aproveitarse para explicar o proxecto de recuperación dunha explotación mineira esgotada. O lugar que agora ocupa o lago,
de máis de 8,5 quilómetros cadrados, era antes unha mina a ceo aberto
da que se extraía o combustible para a central térmica pontesa. Levou
catro anos chegar a inundar o oco coa auga do río Eume, a choiva a
os regatos da zona, un proceso que correu paralelo á recuperación
medioambiental da antiga escombreira, alí ao lado.

Algúns datos do lago:

Para os grupos escolares é de especial interese a praia, de 430 metros
de lonxitude e preto de 40 de ancho, con espazo para organizar todo
tipo de xogos e actividades nunha área separada do tráfico. Con bo
tempo, as augas da lagoa ofrecen unha temperatura “de piscina” e son
moi tranquilas, polo que o baño non reviste perigo.
Nas inmediacións hai unha zona de herba, con mesas e bancos, así
como un amplo aparcamento. É un espazo ideal para gozar dunha
xornada de actividades en grupo e, de feito, é un destino elixido por
moitos colexios para celebrar as súas convivencias.
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PERÍMETRO: ...............................18 km
SUPERFICIE: ..........................8,65 km2
LONXITUDE MÁXIMA: ................ 5 km
ANCHURA MÁXIMA: ................ 2,3 km
PROFUNDIDADE: ...............206 metros
DIMENSIÓNS DA PRAIA: .... 430x38 m
CANTIDADE DE AREA: ....... 90.000 Tm

FRAGAS DO EUME
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Xeografía e Historia, Ciencias Sociais, Educación Física

·Recomendacións e avisos
Pódense concertar con antelación visitas guiadas.
Restrición de acceso de vehículos particulares ao Mosteiro de Caaveiro durante o verán.
A Deputación de A Coruña pon a disposición dos visitantes un servicio de transporte
gratuíto dende o Centro de Interpretación das Fragas do Eume

·Queres saber máis?
Proxecto educativo “Contos desde o bosque”:
sdlmedioambiente.com/cuentos-desde-el-bosque-proyecto-educativo/
Unidade didáctica sobre a natureza e a película de
O bosque animado: bit.ly/2YLDSM6

Centros de recepción de
visitantes:
Estrada PontedeumeMosteiro de Caaveiro, km 6,
Ombre
43°25’37.0”N 8°07’41.3”W
Estrada DP-5003 Monfero
43°20’25.6”N 8°02’16.4”W
Museo Etnográfico da Capela
O Pazo, s/n. A Capela
43°25’34.2”N 8°03’57.8”W

www.turismo.dacoruna.gal

Mosteiro de Caaveiro e Fragas do Eume
A Deputación da Coruña promove que os escolares coñezan os lugares de maior interese da zona a través do seu programa
de turismo escolar. Esta iniciativa inclúe a visita ás Fragas do Eume, onde os nenos e nenas poden percorrer ata catro rutas
de sendeirismo diferentes. Un dos lugares polos que poden pasar é o mosteiro de Caaveiro, unha edificación do século X cuxa
historia está vinculada a San Rosendo e á orde de San Bieito. Atópase no alto dun outeiro, bordeado polas augas do río Eume
e case oculto por un espeso bosque de carballos, felgos e castiñeiros.

Os itinerarios propostos poden ser modificados polos centros
educativos en función dos seus intereses e tamén poden
combinarse entre eles para unha maior experiencia.

Testemuñas de pedra é un percorrido que pasa polo Pazo
das Torres do Allo e o Castelo de Vimianzo.

Ritual e tradición é un paseo deseñado para dar a coñecer a
tradición da olería no ECOmuseo Forno do Forte en Buño e a
historia do Dolmen de Dombate, na Cabana de Bergantiños.

Romanos no Mandeo inclúe unha visita ao Centro de
Interpretación de Teixeiro, en Curtis.

Ruta do bosque animado percorre o Pazo de Mariñán e a
Casa de Wenceslao Fernández Flórez.

A Deputación comezou hai un tempo un concurso entre os
escolares co obxectivo de facer máis participativas as visitas
e que a rapazada se involucre no coñecemento do patrimonio
histórico e cultural do lugar que visiten. O que fan é premiar
aos alumnos que máis capaces sexan de reflectir os contidos
das visitas a través do debuxo ou da escrita.
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XEOPARQUE CABO
·Para quen?
ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Educación Física, Ciencias Naturais, Bioloxía,
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Queres saber máis?
Información sobre a rutas do Xeoparque Cabo Ortegal realizadas por Francisco Canosa
rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com/2017/03/xeorutas-en-galicia-norte-georutas-en.html
-

Máis información en www.deexcursion.net

Concellos participantes:
Cariño, Cedeira, Cerdido,
Moeche, Ortigueira, San
Sadurniño e Valdoviño

www.turismo.dacoruna.gal

A posta en valor do patrimonio natural

Foto: F. Canosa

A zona norte da provincia da Coruña é un xeodestino galego que merece moito a pena visitar, especialmente polos seus
cantís, as praias salvaxes e polas súas extensas lagoas. Grazas ao traballo conxunto dos Concellos de Cariño, Cedeira,
Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño, este territorio, duns 630 quilómetros cadrados de superficie,
busca se converter no Xeoparque do Cabo Ortegal, o segundo en Galicia. Esta iniciativa englóbase dentro do novo concepto
introducido pola Unesco para impulsar o desenvolvemento do territorio. Os sete municipios apostan polos valores naturais
e culturais da zona e traballan conxuntamente para potenciala no plano produtivo, cultural e histórico, así como para facer
do lugar o motor dun turismo de calidade. Ademais, esta iniciativa contribúe ao desenvolvemento destes concellos e á súa
integración na rede europea e global de xeoparques.

A importancia desta zona recae na súa beleza e singularidade, xa que conta cun total de 52 lugares de interese xeolóxico e
cinco sitios de relevancia internacional, nos que se atopan formacións únicas ou case imposibles de ver noutros lugares do
mundo.

Hai diferentes rutas que percorren os lugares máis interesantes e son guiadas por Francisco Canosa, un dos impulsores do
proxecto e o autor da guía xeolóxica que recolle os sete itinerarios principais que se deben facer para coñecer a composición
xeolóxica da zona.
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Foto: F. Canosa

ORTEGAL
Nestes percorridos poderemos
ver formacións rochosas únicas e
espectaculares como as do Macizo do Limo
en Cariño ou as do litoral de Teixido en
Cedeira, así como os restos volcánicos de
hai 470 millóns de anos que podemos atopar
en Ortigueira. Outro destino interesante é
a antiga explotación mineira de cobre que
hai en Moeche, onde se poden observar
estalactitas e estalagmitas de cor azul,
verde, branca e negra. Os itinerarios
inclúen tamén a visita á única praia de
area negra non volcánica de todo o planeta
e a lugares nos que houbo no pasado
afloramentos de lava, granitos negros ou
glaciares.

Foto: F. Canosa

Foto: R. Prego

Ao norte do xeoparque poderemos
atopar o punto máis setentrional da
península Ibérica, situado entre os
cabos de Estaca de Bares e Ortegal,
e no litoral que descende ata Cedeira
álzanse os cantís máis altos de toda
a Europa continental, que teñen máis
de 600 metros de altura.
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Todo o Xeoparque de Cabo Ortegal
constitúe un lugar único con moita historia
e cunha gran variedade de especies
vexetais e animais que non podemos
perder. Dende a Deputación destacan
que se trata dunha gran iniciativa e un
exemplo de conservación e posta en valor
da riqueza natural do lugar, de aí a súa
contribución para lograr este obxectivo.

SAN SADURNIÑO
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación Física

·Queres un consello?
Para visitas guiadas á horta de conservación de froiteiras e ao apiario,
contactar co Concello de San Sadurniño: 981 490 027

·Queres saber máis?
Folletos e mapas turísticos descargables en sansadurnino.gal/paisaxe

Tel. 981 490 027

Casa do Concello
Casal, 16
San Sadurniño
Ferrol 21 Km
A Coruña 61 Km
Viveiro 74 Km
Santiago 103 Km

www.sansadurnino.gal

Espazos verdes á beira do río Xubia
O municipio de San Sadurniño alberga dous dos máis importantes recursos didácticos de toda a comarca relacionados coa
natureza: o arboreto e a horta de conservación de froiteiras Carlos Fornos. O actual curso escolar é unha excelente ocasión
para visitalos, xa que no 2019 fanse dez anos desde que se puxeron en
marcha estes proxectos na denominada leira da Cortiña, á beira do río
Grande de Xubia.

Achegarlle á rapazada o coñecemento das árbores autóctonas galegas é,
precisamente, un dos principais obxectivos do arboreto, un xardín botánico
que se atopa dividido en zonas representativas das nosas principais
formacións boscosas: a carballeira, o souto, o bidueiral, o bosque de ribeira,
o faial, o sobreiral e a fraga. Percorréndoo, a cativería das escolas poderá
observar as diferenzas entre un freixo, un carballo ou un loureiro e aprender
a identificar un salgueiro ou un castiñeiro. A excursión desenvólvese nun
amplo espazo de lecer no que, ademais, poderán descubrir as esculturas
do artista local Carlos García, que reproducen desde personaxes de contos
infantís como Pinocho ata a deusa precristiá Navia.

Este impresionante enclave situado a carón
do paseo do río Xubia e do emblemático Pazo
da Marquesa é un punto de encontro para
compartir un día en familia. Ao longo do ano
alberga outros eventos multitudinarios, entre
eles a Carreira Popular e a Feira Rural.
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SAN SADURNIÑO
A visita complétase coa horta de conservación
de froiteiras autóctonas Carlos Fornos, na que
se xuntan máis de 500 especies de árbores
co obxectivo de recuperar variedades de
froiteiras galegas en risco de extinción.
Este espazo está aberto ás visitas guiadas,
que tamén poden incluír un achegamento
ao apiario didáctico para mostrarlle ao
alumnado a vida das abellas, recentemente
declaradas como a especie máis importante
do mundo.

Todo o contorno da ribeira do Xubia no que se asentan o arboreto e a horta forma parte da Rede Natura, na que tamén
está a zona fluvial e de bosques do río Castro dentro do Lugar de Interese Comunitario Xubia-Castro, o que certifica a súa
calidade ambiental. Nas proximidades atópase a serra granítica do Forgoselo, que goza da mesma protección.

A natureza é a protagonista indiscutible desta excursión, pero non pode
esquecerse unha visita ao Pazo da Marquesa, unha xoia arquitectónica que
data do ano 1526 cunhas características almeas. O edificio estivo vinculado ao
Señorío de San Sadurniño e máis tarde ao Marquesado do mesmo nome. Na
primeira metade do século XX o pazo e os bosques e xardíns que o rodeaban
recibiron unha morea de visitantes ilustres, desde escritores, aristócratas e
políticos ata o mesmo rei Alfonso XIII. Na web falamedesansadurnino.org
atopamos unha ligazón na que se conta unha anécdota protagonizada pola
raíña Victoria Eugenia durante unha desas visitas.

Hoxe o pazo acolle as instalacións do
Concello e nos xardíns celébranse feiras e
mercados aos que acode xente de toda a
comarca.
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SAN SADURNIÑO
·Para quen?
Primaria, ESO, Bacharelato

·Que aprendemos?
Educación Física, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Información da piscina
O prezo é 1,66 euros para menores de 14 anos e de 3,30 para maiores
Posibilidade de adquirir bonos individuais e familiares
Aberta desde a penúltima semana de xuño á terceira de setembro

·Aconsellámosche
Levar roupa e calzado axeitados para camiñar

·Queres saber máis?

Área recreativa Os Currás
Currás, 24
San Sadurniño

Folletos para descarga en sansadurnino.gal/paisaxe

www.falamedesansadurnino.org/imaxe/area-recreativa-de-curras

Lecer, deporte e patrimonio
A área recreativa Os Currás é un espazo de lecer situado a
carón do campo de fútbol e a piscina, un lugar recomendable
para as excursións escolares e a práctica deportiva que conta
tamén cunha cancha multixogos. A zona dispón de mesas e
lareiras para organizar comidas ao aire libre e nela destaca un
mural de Carlos García sobre San Sadurniño de 30 metros de
longo por seis de ancho.

Para coñecer San Sadurniño máis polo miúdo hai diferentes
rutas, patrimoniais ou naturais. O Pazo da Marquesa, o
Convento do Rosario -erixido sobre as ruínas dunha igrexa
templaria desaparecida no século XIV -e a capela de Belén -un
pequeno templo urbano- forman parte dun percorrido circular
de 2,2 quilómetros que se pode descargar na web municipal.

A ruta do Río Castro vai polo leito deste afluente do Xubia ata Igrexafeita. Divídese en dous tramos de seis quilómetros cada
un e discorre por unha zona incluída no proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal. A fonte de San Roque, un porco de pedra dos
Andrade, a ponte da Ferraría e o espectacular castelo de Naraío -unha construción do século XIV situada sobre unha rocha a
case cen metros de altura- son algúns dos atractivos deste percorrido.
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MOECHE
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Historia

·Que horarios ten e canto custa?
Os horarios do castelo mudan en función da época do ano. Pódense consultar na web municipal
www.moeche.gal. Como norma xeral o castelo de Moeche abre as súas portas ao público os días festivos
e as fins de semana e todos os días da semana agás os luns e martes

Concello de Moeche
San Xurxo s/n
Ferrol 28 Km
A Coruña 68 Km
Viveiro 70 Km
Santiago 111 Km

O prezo é de un euro por alumno para colexios e institutos (para o centro escolar de Moeche é gratuíta)

·Queres saber máis?
Unidade didáctica sobre o castelo de Moeche:
www.eumeturismo.org/recursos/unid didactica castelo de moeche.pdf
Un proxecto sobre a Idade Media e os castelos:
colegiopitres.wixsite.com/cprloscastanos/proyecto-edad-media
Proxecto “Medievalízate” do IES Celanova:
www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/medievalizate.pdf

Tel. 981 404 006

www.moeche.gal

Castelo de Moeche
Entre vales e montañas atópase protexido o castelo
de Moeche, unha edificación medieval do século XIV,
construída por Fernán Pérez de Andrade “O bo” para
defender as súas posesións na comarca eumesa. Conta
cunha planta octogonal, un patio de armas e unha torre
homenaxe de 18 metros de altura. Ademais, está rodeado
dun enorme foso de varios metros de ancho que servía
como protección aos ataques inimigos.

Foi o protagonista da Revolta Irmandiña, unha das
primeiras de tipo social en Europa e que constitúe un dos
episodios máis importantes da historia de Galicia.

Farto dos continuos abusos dos señores feudais, o campesiñado da
Irmandade Fusquenlla, liderada por Roi Xordo, iniciou unha revolta social
no ano 1431 contra Nuno Freire de Andrade “O Mao”, quen conseguiu fuxir e
protexerse en Compostela ao amparo do arcebispo. Coa furia, o campesiñado
derrubou o castelo de Moeche pero as tropas “do Mao” e do seu aliado
conseguiron a vitoria. Anos máis tarde, xa en 1467, produciuse a Segunda
Revolta Irmandiña. Os campesiños saíron derrotados de novo e foron
obrigados a reconstruír o castelo.

A finais do século XIX, a fortaleza pasou ao poder da Casa de Alba, que
puxo en venda o edificio por 3.000 reais ao consideralo “pedra do montón”.
A presión social, co arqueólogo Federico Maciñeira como cabeza visible,
conseguiu evitar a súa demolición e, grazas a iso, a construción segue en pé e
constitúe un lugar interesantísimo cun patrimonio excepcional. Todos os anos,
a veciñanza e visitantes conmemoran a revolta campesiña realizando un paseo
nocturno con fachos ata o castelo, recreando o momento en que o campesiñado
decidiu destruír o castelo en sinal de protesta contra o señor Andrade.
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MOECHE
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Educación Física, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Información da piscina
Prezo: menores de 12 anos 1,50 euros, maiores 2,80 euros
Horario da piscina:
En xuño, de luns a venres de 16.00 a 21.00 horas;
os sábados, domingos e festivos, de 12.00 a 21.00
En xullo e agosto, de luns a venres de 14.00 a 21.00 horas
(de 12.00 a 13.00 para cursos de natación);
os sábados, domingos e festivos, de 12.00 a 21.00
En setembro, de luns a venres de 16.00 a 20.00 horas;
os sábados, domingos e festivos, de 12.00 a 20.00

Tlfo. 981 404 006

Concello de Moeche
San Xurxo s/n
Moeche

www.moeche.gal

Área Recreativa e patrimonio
Na mesma parroquia que o Castelo de Moeche, o
Concello habilitou a Área Recreativa Souto Grande, cun
extenso campo, árbores autóctonas e boas instalacións,
a fin de que grupos escolares e familias poidan pasar
unha boa xornada rodeados de natureza. Está equipada
con bancos, mesas, e grellas nas que preparar o
xantar, unha zona de cafetería e un parque infantil con
diferentes atraccións. Ademais, conta con piscina, que
está aberta desde mediados de xuño ata mediados de
setembro, polo que é un espazo idóneo para organizar
actividades de inicio ou final de curso.

Dúas veces ao mes, o 11 e o 23, celébrase tamén no municipio
unha feira que promove a venda de produtos locais (como
froita e verduras frescas, pan ou empanadas, queixo, etc),
venda de gando ou degustación de polbo. É unha das feiras
máis antigas da zona e, de feito, existen referencias dela
desde o século XVIII. Conserva a esencia daqueles tempos e
xoga un papel fundamental para a economía local.

Cada 23 de abril celébrase nos arredores do castelo a
tradicional Feira do Cabalo, á que chegan visitantes
de diferentes puntos da xeografía galega e incluso de
Asturias ou do norte de Portugal. Durante a xornada
pódese gozar de diferentes competicións ecuestres,
mercar produtos locais ou degustar a gastronomía da
zona grazas aos postos de comida que se instalan no
lugar.
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CERDIDO
·Para quen?
A ruta das Pontellas e a da fraga dos Casás recoméndase para
segundo ciclo de Primaria, ESO e Bacharelato
A área recreativa do Castro é apta para todas as idades

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía, Educación, Física, Ciencias Sociais, Historia

·Canto custa?
Ruta do río Pontellas
43°37’23.0”N 7°58’39.1”W
Fraga dos Casás
43°35’53.2”N 7°54’33.2”W
Ferrol 39 Km
A Coruña 78 Km
Viveiro 58 Km
Santiago 122 Km

Gratuíto agás o uso da piscina, na que o baño libre custa 3 euros por neno e hora
(consultar posibles cambios no concello: 981 41 10 00). A piscina da área recreativa
do Castro permanece pechada nos meses de decembro a marzo

·Como chegar?
Pódese chegar ata Cerdido no tren da costa, para máis información consultar
a web www.renfe.com
Para acceder ás inmediacións da área recreativa do Castro pódese ir
en coche, autobús ou a pé

Tlfo. 981 410 000

www.cerdido.org

Lecer en plena natureza
O concello de Cerdido conta cun dos mellores lugares para unha excursión escolar, a área recreativa do Castro. Este lugar,
situado sobre a acrópole (Croa) do antigo castro de Cerdido, ten unhas magníficas instalacións e constitúe a última parada
do roteiro do río Pontellas, unha ruta de case dous quilómetros de lonxitude coa que somerxerse na natureza durante 45
minutos. O percorrido está rodeado de especies de ribeira como bidueiros, carballos, castiñeiros, abeleiras e ameneiros.

O inicio do percorrido atópase no Muíño de Máximo, aínda sen
rehabilitar e de titularidade privada. Ao longo da ruta podemos ver
tamén outras construcións fariñeiras e unha pequena central eléctrica.
Ademais, atoparemos pontes de pedra que permiten cruzar o río sen
dificultade e engaden ao itinerario un valor etnográfico único. O traxecto
remata no lugar do Castro, un antigo poboado da Idade de Ferro que
aínda conserva as murallas e o foso.

Xa na área recreativa do Castro podemos descansar e relaxarnos grazas
ao seu contorno, que é perfecto para pasar unha xornada de lecer ou
mesmo para xantar. Conta con mesas, un parque infantil, unha pista
polideportiva e incluso con piscina climatizada, que está aberta sempre
excepto nos meses de decembro a marzo.

Non podemos esquecer visitar a Fraga dos Casás, un dos últimos bosques
atlánticos virxes que quedan na zona e onde podemos apreciar unha
gran variedade de aves e especies vexetais. É recomendable visitar tamén
as foias do carbón, que son as vellas carboeiras vexetais, e as covas dos
ourizos, nas que se almacenaban as castañas para evitar que as comeran
os animais.

Na mesma parroquia dos Casás atopamos o Museo de Maquinaria
Agrícola Antiga, unha iniciativa da Asociación de Restauración Amigos
dos Casás para dar a coñecer as tarefas que se desenvolvían no campo
ou os utensilios que se empregaban.
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CEDEIRA
·Para quen?
Primaria e ESO

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais, Educación Física

·Canto custa e que horarios ten?
Gratuíto
Horario de visita ao castelo da Concepción:
Martes a venres: de 11.00h a 14.00h
Sábado e domingo: de 17.00h a 20.00h
(consultar cambios na oficina de Turismo)

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

turismo.cedeira.gal

Oficina de Turismo
Palacete Municipal
Avenida de Castelao s/n
Tel. 981 482 187
43°39’39.1”N 8°03’14.0”W
Ferrol 34 Km
A Coruña 80 Km
Viveiro 61 Km
Santiago 123 Km

mar.lopez@cedeira.es

A vila
A vila de Cedeira ten unha longa tradición
mariñeira e unha gran historia na súa arquitectura.
Paseando polo casco histórico podemos atopar
edificacións da Idade Media que aínda conservan
escudos da época nas súas fachadas ou mesmo as
típicas casas galegas dos pobos mariñeiros coas
súas galerías.

Outro recuncho do pobo para camiñar é o Paseo Fluvial da
Xunqueira, onde podemos atopar especies animais como cisnes
e gansos que viven en liberdade no recinto. Este lugar é perfecto
para gozar e descansar e conta cunha zona de xogos para os
máis pequenos. Percorrendo a vila podemos atopar tamén outros
parques infantís. De feito, os máis concorridos son os da praza
Roxa e o que está máis próximo á praia da Madalena.

Moi cerca do centro da vila atópase o Castelo da Concepción, unha fortaleza defensiva
do século XVIII construída polos propios veciños despois dunha batalla con Inglaterra
que os advertiu da necesidade de se protexer. Hoxe en día é considerado un estupendo
miradoiro de toda a Ría de Cedeira. Ademais, ten un museo no seu interior e un centro
de interpretación que está aberto ao público.

Outros dous destinos que os escolares non poden perder na súa visita a Cedeira son o
Faro de Punta Candieira e a Ermida de San Antón de Corveiro. Nestes lugares os nenos
e nenas poden gozar dunhas vistas incribles da ría e ao mesmo tempo aprender sobre a
utilidade dos faros ou as características da arquitectura local.
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CEDEIRA
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais, Bioloxía, Tecnoloxía

·Canto custa e que horarios ten?
Prezo 1 euro por persoa
Visitas guiadas concertando con antelación
Horario: de martes a domingo de 10.30h a 13.30

Casa do Pescador
Camiño de Arealonga, 1
Tel. 620 972 981
43°39’30.1”N 8°03’39.0”W

Para visitas á lonxa hai que chamar á Confraría (Tel. 981 480 389).

·Queres saber máis?
Proxecto Vivir tocando o mar: bit.ly/33fbg1v
Artes de pesca artesanal e marisqueo no espazo Abalar da Xunta:
www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/repositorio/cont/artes-de-pescaartesanal-e-marisqueo-de-galicia

www.maresdecedeira.gal

maresdecedeira@gmail.com

O Mar
Debido á súa extensa tradición mariñeira, moitas das actividades
que os escolares poden realizar na vila están relacionadas co mar,
que é, sen dúbida, o símbolo de Cedeira.

A lonxa permite a grupos escolares a súa visita. Desta forma, os
nenos e nenas poden ver e coñecer o seu funcionamento, o proceso
de etiquetado, a venda ao público ou as diferentes técnicas de
pesca que se empregan a día de hoxe. Para ir é necesario falar
previamente coa confraría (Tlfo. 981 48 03 89).

O Museo Mares de Cedeira é outro dos lugares de visita
obrigada. Naceu no ano 2016 co obxectivo de conservar e poñer
en valor a historia dun pobo ligado ao mar nun momento no que
os seus costumes están a caer no esquecemento. No seu interior
podemos atopar embarcacións, diferentes aparellos de pesca,
fotos, etc. Consérvanse, ademais, pezas únicas como os restos
dun buque que estivo presente no desembarco de Normandía ou
fósiles e vértebras de antigos cetáceos.

Podemos atopar tamén maquetas que recrean en miniatura as
doce fábricas de salgadura e de conserva que tivo Cedeira e os
barcos de pesca que formaron parte da flota.

Un dos maiores tesouros do museo é a colección de malacoloxía
depositada por Manuel Suárez. Contén un total de 5.091 cunchas
que pertencen a bivalvos e gasterópodos de todo o mundo.

O museo pasa xa dos 11.000 visitantes e, de feito, meses despois da
súa apertura, a Xunta de Galicia concedeulle a consideración de
“colección visitable”.
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CEDEIRA
·Para quen?
Infantil , Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Ciencias Naturais

·Canto custa?
O prezo é gratuíto

·Recomendacións
Bo espazo para almorzar na natureza

·Queres saber máis?
-

Máis información en www.deexcursion.net

turismo.cedeira.gal

Oficina de Turismo
Palacete Municipal
Avenida de Castelao s/n
Tel. 981 482 187
43°39’36.3”N 8°04’30.8”W
Ferrol 38 Km
A Coruña 83 Km
Viveiro 64 Km
Santiago 127 Km

mar.lopez@cedeira.es

Un paseo pola historia
O Xacemento arqueolóxico de Punta Sarridal é un poboado castrexo da Idade de Ferro escavado no ano 2017. Ocupa a maior
parte da península e está protexido por fosos e murallas na parte máis próxima á terra. A súa ocupación esténdese desde o
século V a.C. ata os séculos I e II d.C.

As escavacións deixaron ao descuberto fragmentos de
louza e muros primitivos, pero o máis interesante que
se atopou foi unha sauna castrexa de vapor. É a quinta
que se localiza en Galicia pero a máis antiga ata o de
agora. Desta construción chama a atención a disposición
das estancias, a conservación da zona lousada que dá
acceso á cámara, á antecámara e ao forno, e a presenza
no chan dos restos dunha columna que puido servir
como soporte dalgunha edificación anexa á principal.

Pódese chegar a pé ou en autobús. De facelo camiñando,
teremos que subir polas escaleiras situadas ao final do
porto pesqueiro, ao lado do castelo da Concepción, e
no caso de ir en autobús haberá que coller o camiño de
San Antón. Nas inmediacións do Castro hai un extenso
aparcadoiro e no extremo da Punta Sarridal atópase un
fantástico miradoiro sobre a ría de Cedeira.

Nas proximidades está a praia das Sonreiras, que é un dos
lugares naturais máis fermosos desta zona. Trátase dun
pequeno areal de augas cristalinas cunha espectacular
paisaxe na súa contorna. Atópase nas inmediacións das
antigas cetarias utilizadas para o crecemento do marisco e
está moi próxima ao faro que orienta aos barcos nas súas
entradas e saídas da ría. Accédese a ela descendendo por
unhas escaleiras de 150 chanzos e pódese chegar a pé ou en
coche ata o lugar.
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CEDEIRA
·Para quen?
Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Química, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

Oficina de Turismo
Palacete Municipal
Avenida de Castelao s/n
Tel. 981 482 187
43°42’32.6”N 7°59’02.1”W
Ferrol 46 Km
A Coruña 92 Km
Viveiro 66 Km
Santiago 135 Km

·Recomendacións
Bo espazo para almorzar na natureza na Capelada.
Hai mesas e bancos

·Queres saber máis?
Proxecto educativo sobre mitos, lendas e contos:
es.slideshare.net/PepaBotellaPrez/unidad-didctica-mitologa
Historia sobre San Andrés de Teixido:
turismo.cedeira.gal/conece-cedeira/san-andres-de-teixido

turismo.cedeira.gal

mar.lopez@cedeira.es

Serra da Capelada e San Andrés de Teixido
A Serra da Capelada pertence aos concellos de Cedeira, Cariño e Ortigueira. Constitúe un lugar de importancia natural cun
gran valor xeolóxico e, debido a iso, organízanse rutas guiadas polos lugares de maior interese baixo o nome de Xeorutas.
Estas excursións, que se fan tamén por outros lugares do municipio, só teñen lugar en época de vacacións.

A garita de Herbeira é unha construción de 1805 situada sobre os
cantís máis altos de Europa, que teñen unha caída vertical de máis
de 600 metros e se localizan na mesma serra. Conta cunhas vistas
impresionantes dun contorno totalmente salvaxe.

Moi preto atopamos o Santuario de San Andrés de Teixido, o segundo
punto de peregrinación máis importante en Galicia despois de Santiago
de Compostela. É un pobo con moito encanto, rodeado de misterios e
protagonista de moitas lendas. Unha das máis antigas di que “vai de
morto quen non foi de vivo”, é dicir, os que non visitaron a ermida
en vida, vense obrigados a facelo reencarnados nun animal. Por iso é
moi importante ter coidado de non pisalos se vemos algún durante o
percorrido.

Este pequeno pobo está tamén cheo de
tradicións. É moi típico, por exemplo, facer
un ramo cunha vara de abeleira, unha
pola de teixo e herba de namorar (propia
da zona), ou mesmo mercar os amuletos
coñecidos como “sanandresiños”, as famosas
rosquillas ou calquera outro tipo de recordo.
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ORTIGUEIRA
·Para quen?
Primaria, ESO e Bacharelato

·Que aprendemos?
Xeografía, Historia, Ciencias Sociais,
Lingua e Literatura Galega e Lingua Española

·Consellos
Pódese chegar a Ortigueira no tren da costa (www.renfe.com)

Tlfo. 981 400 000

Casa do Concello
Praza de Isabel II, s/n
Ferrol 53 Km
A Coruña 98 Km
Viveiro 35 Km
Santiago 141 Km

www.concellodeortigueira.com

Unha vila con historia
Ortigueira é unha vila con moita historia que ofrece diversas
actividades para desfrutar dela e coñecer un pouco máis do
seu pasado, que se remonta case ata o 35.000 a.C. Nas serras
da Capelada, Faladora e Coriscada pódense atopar restos
megalíticos e túmulos dese tempo que, segundo o arqueólogo
ortegano Federico Maciñeira, pertencen a antigas poboacións
nómadas.

Ademais diso, atópanse tamén pegadas castrexas no
xacemento de Punta dos Prados, situado na parroquia de
Espasante, onde hai restos dun castro marítimo construído
entre os séculos IV e I a.C. O máis destacable desta construción
son uns espazos que se usaban de forma cotiá como saunas ou
baños de vapor.

Da Idade Media consérvase o Castelo de Casón, que servía como
torre de vixilancia e fortín de defensa contra os ataques inimigos. A
día de hoxe aínda se manteñen en pé algunhas partes importantes
da fortaleza e ofrece unhas vistas únicas da ría e dos montes da
Capelada.
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ORTIGUEIRA
Xa na vila podemos atopar os dous edificios máis
importantes, a Casa Consistorial e o Teatro da
Beneficiencia, situados no que foi un conxunto
conventual construído no século XVI. A primeira foi
inaugurada no 1995 e garda verdadeiros tesouros no
seu interior. A antiga sala capitular foi reconstruída
e convertida en sala de plenos. Por outra banda, o
teatro, que servía como almacén de viño e leña para
os monxes, foi remodelado a iniciativa dos veciños e
agora é un magnífico exemplo de arquitectura italiana
que loce as pinturas de Vicente Martínez Laxe no seu
interior.

Durante a segunda metade do século
XIX e principios do XX, Ortigueira
viviu o seu mellor momento, e desa
época aínda se conservan numerosos
edificios nobres, que se poden
atopar percorrendo as rúas do casco
histórico. Estas construcións son de
estilo modernista ou de arquitectura
racionalista e destacan polos marcos de
granito e as galerías brancas. Algúns
dos edificios máis sobresaíntes son a
Casa da Ponte, que foi unha fábrica de
chocolate; a farmacia dos Castiñeiras;
a casa natal do poeta Ramón Armada
Teixeiro ou a dos Pita Romero, que
foi a residencia do impulsor do
asociacionismo agrario Leandro Pita
Sánchez-Boada e o seu fillo Leandro Pita
Romero, ministro da II República.

Nesta época, Ortigueira era tamén moi activa
cultural e politicamente, e mostra diso son as
tertulias na casa Barahona, no casino ou no Nuevo
Club; o Centro Artístico Ortigueirés e a Imprenta
Fojo. Nesta última foi onde naceu o periódico La
voz de Ortigueira, que segue en activo despois dun
século e mesmo pode ser utilizado como material de
traballo para os escolares.
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ORTIGUEIRA
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

·Queres saber máis?
En www.turismoortigueira.com/media/content/44/folleto_cas.pdf
atópanse as principais rutas de sendeirismo por Ortigueira
-

Máis información en www.deexcursion.net

Tlfo. 981 400 000

Ría de Ortigueira
43°40’07.4”N 7°53’44.0”W
Área Recr. da illa de Mera
43°39’43.8”N 7°54’29.2”W
Praia de Morouzos
43°42’10.7”N 7°50’35.3”W
O mellor banco do mundo
43°44’39.5”N 7°45’08.9”W

www.concellodeortigueira.com

Encanto natural
A ría de Ortigueira-Ladrido constitúe un dos espazos naturais de maior valor ecolóxico do litoral norte. Alberga arredor de 93
especies de vertebrados, dos cales 18 están considerados de importancia internacional. O grupo animal máis representado é o
das aves, cun total de 68 especies migratorias que escollen esta zona para pasar todo o inverno.
Na mesma ría
desembocan os ríos Mera
e Baleo, que deixan no
seu percorrido unha
gran cantidade de
especies e vexetación
de ribeira. Arredor
dun illote do río Mera,
o Concello construíu
unha área recreativa
na que comer, xogar e
remollarse se o tempo
acompaña.
Outro dos atractivos do municipio, sobre todo no verán, é a praia de Morouzos. É un areal de dous quilómetros de extensión
e augas tranquilas que está situado a carón dun complexo de dunas e un piñeiral. Nos momentos de marea baixa pódese
acceder á illa de San Vicente, cun contorno único e que albergou un mosteiro na antigüidade.
Ortigueira conta ademais co “mellor banco do mundo”, pois
está colocado nun lugar privilexiado, concretamente nos
acantilados de Loiba. Ofrece unhas vistas impresionantes
que, segundo a Unesco, son das máis fermosas de todo
o mundo. Outro dos lugares que non podemos deixar de
visitar é o pobo mariñeiro de Espasante. Nel podemos
atopar os restos dun xacemento castrexo ou a única garita
militar de vixilancia que queda en todo o municipio, a de
Vela. Esta construción é do século XVIII e ofrece unhas vistas
únicas do cabo Ortegal e da Estaca de Bares. A ruta do
Camiño do Cantábrico, que percorre o norte das provincias
de Lugo e A Coruña e que se pode facer a pé ou en bicicleta
ten precisamente a súa última etapa na fermosa costa
ortegana e por ela discorren tamén as rutas xeolóxicas que
se organizan en períodos vacacionais.
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CARIÑO
·Para quen?
Desde Educación Infantil ata Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Xeografía e Historia,
Educación Plástica, Tecnoloxía, Bioloxía

·Un par de consellos
Pódese chegar en autobús (AC-862 Ferrol-Viveiro) ou en tren, xa que en Ponte Mera
hai un apeadeiro de FEVE, unha liña de vía estreita que percorre a costa norte
No caso de que a excursión sexa en inverno ou que o día non sexa moi bo
na tempada estival, pódese ir á piscina climatizada municipal

·Queres saber máis?
Máis información en www.deexcursion.net

Tlfo. 981 405 064

Casa do Concello
Avenida da Paz, 2
Cariño
Ferrol 55 Km
A Coruña 94 Km
Viveiro 54 Km
Santiago 137 Km

www.concellodecarino.gal

Barrio mariñeiro
Cariño é unha localidade costeira situada no extremo norte de Galicia cunha tradición mariñeira moi importante e unhas
paisaxes e cantís envexables. O seu nome podería ter a súa orixe no antropónimo Carinus, que sería o propietario destas
terras en tempos pasados.

As súas actividades principais foron desde hai décadas a
pesca e a industria conserveira e as dúas están totalmente
reflectidas no núcleo principal da vila, o barrio mariñeiro,
formado polas casas típicas dos pobos galegos que viven
do mar. Estas construcións caracterízanse polas fachadas
de cores vivas e alegres, a súa estreiteza e as galerías
balconadas. Atópanse moi pegadas entre si e están moi
próximas ao peirao e a praia da Concha.

Cariño ten a súa o orixe na época dos castros. De feito, moi
cerca da zona histórica consérvase un castro da Idade de
Ferro que puido estar habitado no 3.000 a. C.

A praia da Concha é outro dos lugares a ter en conta á hora de visitar Cariño, xa que pode ser un atractivo para os escolares
se o tempo o permite. Ten un paseo marítimo que percorre todo o areal e conduce ata a ruta de sendeirismo de Figueroa.

Outra visita obrigada son os miradoiros, que ofrecen
unhas vistas excepcionais de todo o pobo e que son os
da Rúa Antiga, o Pósito e o Castro.

Como actividade complementaria é recomendable
unha visita á nave das redeiras -tamén chamadas
atadoras- que reparan de xeito artesanal as redes de
pesca.
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CARIÑO
·Para quen?
Quinto e sexto de Primaria, Secundaria, Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Naturais, Bioloxía

·Recomendacións
Levar protección contra o vento na visita ao Cabo Ortegal,
prismáticos e cámara de fotos

Faro do Cabo Ortegal
43°46’17.3”N 7°52’08.3”W

·Queres saber máis?
Folletos sobre a Rede Natura e itinerarios polo complexo xeolóxico do cabo
Ortegal descargables en: www.concellodecarino.gal/que-facer-ver/
Máis información en www.deexcursion.net

Tlfo. 981 405 064

www.concellodecarino.gal

Rochas e aves
Cabo Ortegal é unha península montañosa que se caracteriza pola súa beleza paisaxística, os seus cantís e as súas especies
vexetais, animais e minerais. Consta de dúas puntas: a Punta do Limo e a Punta dos Aguillóns, onde conflúen as augas do
Océano Atlántico e o Mar Cantábrico.

Os aguillóns son tres formacións rochosas moi
antigas que desafían ao mar e que reciben ese
nome pola súa forma punzante. Estas rochas
xa foron citadas no século II polo xeógrafo e
matemático Ptolomeo nos seus escritos, que
as chamou “Trileuco” (que significa “Os tres
brancos”), moi posiblemente pola espuma branca
que se forma na auga despois das fortes batidas
do mar. Pódese observar a súa beleza desde o
miradoiro do Cabo Ortegal, que conta tamén
cunhas vistas impresionantes aos Cantís de
Herbeira e do Limo, os máis elevados de toda a
Europa Continental, cunha pendente de 80 graos.

A nivel xeolóxico, podemos atopar unha das concentracións mundiais máis importantes de Ecloxitas e Piroxenitas, ademais da
existencia de diferentes tipos de Granulitas. Cariño forma parte do Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal.

A zona de Ortegal é perfecta para a observación de diferentes tipos de aves grazas á existencia de áreas protexidas no
municipio para practicar “birding”. Centos de aves pasan cada ano polas costas na súa ruta migratoria e máis de 10.000
especies se xuntan na ría durante o inverno. Ademais de aves, é posible tamén a observación de cetáceos como delfíns ou
baleas viaxeiras.
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CARIÑO
·Para quen?
Quinto e sexto de Primaria, Secundaria,Bacharelato

·Que aprendemos?
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Tecnoloxía, Ciencias Naturais

·Queres saber máis?
Actividades gratuítas
O estacionamento é grande (pódese aparcar na entrada do porto ou na zona alta da vila)
Máis información en www.deexcursion.net

Conservas La Pureza
Rúa do Río Grande, 2
Cariño
Contacto para visitas
guiadas:
981 40 50 04
650 87 05 25

info@lapureza.es

Conserveiras
Cariño ten a súa tradición industrial nas fábricas de
conservas e de salgaduras. Esta actividade iniciouse
no século XVIII e tivo o seu mellor momento económico
na década dos 60 do século pasado. Nesa época
contabilizáronse 24 fábricas nunha vila de apenas 5.000
habitantes e que pouco a pouco ía crecendo máis e máis.

Esta actividade deixou tamén pegada na arquitectura
local. A maior parte das construcións son antigas fábricas
familiares instaladas no mesmo edificio que as vivendas.
As fachadas teñen un porte señorial de principios do
século XX que aportan á vila unha personalidade única
cunha historia e un patrimonio moi rico.

Aínda hoxe seguen funcionando algunhas destas
fábricas e constitúen un referente moi importante
no seu sector. Unha delas é a Conserveira La
Pureza, pertencente á familia Docanto e que
está en activo desde 1924. Elabora conservas de
peixe e mariscos de forma artesanal, ademais de
marmeladas e conservas vexetais que distribúe a
través da marca Amieiro. Ofrecen visitas guiadas
para que os escolares poidan ver cos seus propios
ollos o proceso de enlatado dos produtos, ademais
de coñecer como se seleccionan as materias
primas e os estritos controles de calidade que
teñen que superar.
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ILUSIONA-T: Mestres por unha
escola pública inclusiva, diversa,
cooperativa e ilusionada

O equipo Ilusiona-T nace no curso 2016-2017 por parte dun grupo de mestres e mestras que
simplemente querían seguir aprendendo, traballando e cooperando xunt@s…
Por que se crea este equipo? Pois en primeiro lugar
por amizade e intereses comúns…por ganas infinitas
de seguir aprendendo e pola firme convicción de que a
escola pública precisa un cambio… Un cambio posible
e necesario que entendemos debe nacer precisamente
de nós, o capital humano da educación, os mestres e
mestras que defendemos unha escola pública inclusiva,
diversa, cooperativa e ilusionada.

e de cara ao vindeiro curso limitaremos o número de
participantes a 60. Recentemente acabamos de publicar
os nosos estatutos, onde se establece claramente a
nosa estrutura organizativa así como, por exemplo, os
criterios de selección de futuros integrantes… Temos
constancia de que son moitas as persoas que queren
unirse a nós, e queremos que formar parte do equipo
sexa posible para todo@s os interesad@s… Iso si, non
queremos perder a nosa esencia, e parécenos que facer
un grupo máis numeroso resultaría moi complicado de
dinamizar e supervisar. O para que radica aquí, en
cubrir a necesidade que temos como colectivo de seguir
avanzado, de seguir aprendendo, de unir forzas e, por
que non, de animarnos, axudarnos e facer equipo en
moitos momentos nos que as dificultades, os problemas
ou as trabas ameazan con facernos perder a ilusión….

Como nos organizamos? Pois foi o CFR de Ferrol, da
man do seu director Manuel Losada, quen nos facilitou
a posta en marcha de varios seminarios permanentes
de traballo así como o uso dos seus espazos para
as reunións e distintas formacións… No que nun
principio non aspiraba a ser máis que unha xuntanza
periódica para traballar en ámbitos do noso interese,
pouco a pouco foi medrando ata o momento presente.
Realizamos xuntanzas mensuais de todo o equipo en
Ferrol, pero paralelamente tamén estamos organizados
por equipos de zonas: Ferrol, Mariña Lucense, Fene, As
Pontes e Coruña.

Para que? Para aportar o noso pequeno gran de area,
para compartir o que fagamos, para contaxiar ganas
e para demostrar que si se poden facer as cousas
de xeito distinto… Xa no seu primeiro ano de vida, o
equipo ilusionad@ estivo formado por máis ou menos
40 docentes de distintas localidades de Ferrolterra e
fóra dela. Na actualidade somos máis de 50 persoas
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Paralelamente a todo isto dende distintos CFR
solicitóusenos
que
impartíramos
formacións
relacionadas coa robótica, a avaliación adaptada
ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo ou desenvolvemento curricular. Entendemos
que a formación do profesorado é unha peza
imprescindible no eido educativo e na medida das
nosas posibilidades, sempre intentamos axudar…
Ademais do traballo cooperativo que realizamos, os
diferentes integrantes do equipo recibimos formacións
externas que responden ás nosas inquedanzas e
necesidades, como por exemplo gamificación ou
disciplina positiva. Cada curso escolar deseñamos unha
liña de traballo e especializámonos en distintos ámbitos
e, sobre todo, intentamos compartir e aprender uns dos
outr@s, aportando cadaquen a súa fortaleza, o que fai
que a experiencia sexa realmente enriquecedora…

Que facemos? Nestes tres cursos escolares creamos a
nosa propia páxina web na que compartimos de forma
totalmente desinteresada todo o noso traballo e na cal
non deixamos de publicar recursos de forma periódica.
Inicialmente invertimos moitos esforzos en formarnos
e elaborar diferentes documentos curriculares que
nos centros non atopabamos, como perfís de área e
de competencia, modelos de adaptacións curriculares
que responderan ao novo deseño curricular, relacións
de estándares por área e niveis, deseño de tarefas
integradas, rúbricas de avaliación, etc. Pero non
quedamos aí… unha das nosas principais inquedanzas
era precisamente compartir materiais e recursos de
elaboración propia que nos permitiran dar unha
mellor resposta ás necesidades do noso alumnado e
é por iso que nos lanzamos a elaborar o noso propio
método de lectoescritura en base a nosa experiencia
de aula. Non atopabamos no mercado ningún material
que realmente nos gustara e decidimos elaboralo nós
mesm@s e compartilo… De forma cooperativa creamos
gran variedade de materiais facilmente descargables e
reproducibles, que ofreceran multitude de posibilidades
e fixémolo tanto en galego como en castelán… Todas
as actividades preséntanse de forma lúdica, con
ilustracións moi atractivas. O seu formato é variado:
mediante fichas, taboleiros de xogo, actividades de
robótica, propostas orais,… fáciles de descargar,
imprimir e utilizar. Están pensadas para realizar tanto
de forma individual como en dinámicas e estruturas
de aprendizaxe cooperativa. O desexo de tod@s os
integrantes de Ilusiona-T é que todos os materiais e
propostas que elaboremos, se convirtan nun recurso
accesible, útil, práctico, sensible e respectuoso coa
diversidade presente nas nosas aulas.

Que esperamos do futuro? Pois seguir aprendendo
e non perder a ilusión… gústanos pensar que somos
mestras e mestres con corazón e non queremos deixar
de selo por nada do mundo… Somos conscientes do
incrible valor que ten a nosa profesión, e queremos
chegar a ser a mellor versión de nós mesm@s…queremos
contaxiar os centros educativos de innovación e
cambio, de gañas, de soños, de felicidade… Entendemos
a atención á diversidade como un eixe vertebrador
da aula e esforzámonos por atopar as ferramentas,
os recursos, as metodoloxías ou as propostas que
nos permitan desenvolver ao máximo os diferentes
talentos do noso alumnado… Se algo temos claro é que
absolutamente todos e todas temos diferentes tipos
de talentos, incluídos nós mesm@s, polo que é a nosa
responsabilidade e o noso reto facelos florecer…
Como equipo entendemos que teremos que ser nós
mesm@s os primeir@s que temos que traballar en equipo,
partir de fortalezas, ver o erro como oportunidade e
converternos nunha comunidade de aprendizaxe se
logo queremos levar todos estes principios ás nosas
aulas…

PARA NÓS… A ILUSIÓN É A CLAVE!

Colaboración do grupo Ilusiona-t para DeExcursión

www.ilusiona-t.es
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Como nas edicións anteriores, Pingota Comunicación apoiase na rede para espallar os contidos da
revista DeExcursión. A nosa páxina web (deexcursion.net) recolle todas as rutas da revista, así como
experiencias similares ás que se poden desenvolver nos itinerarios que propoñemos. Deste xeito,
os profesores e profesoras poden extraer ideas que aplicar ao seu traballo na aula ou nas propias
excursións. Tamén apuntamos na web as referencias dos nosos anunciantes, todos eles relacionados
co mundo da educación e promotores de interesantes iniciativas das que ofreceremos cumprida
información. A nosa páxina permite, ademais, descargar a publicación íntegra en formato PDF.

Ao longo do curso escolar, deexcursion.net vaise actualizando con entradas relacionadas coas
diferentes rutas, tanto para dar conta das novidades que se poidan producir como para informar das
experiencias dos centros escolares que realizan algunha das excursións que propoñemos. Por iso é
moi importante contar cun “feedback” por parte do profesorado, que pode contribuír a dar a coñecer
o que atoparon de positivo nas súas saídas escolares ou, se é o caso, o que é necesario mellorar.

O proxecto DeExcursión ten tamén un Facebook @revistadeexcursion para manter unha comunicación
áxil con toda a comunidade escolar. Invitámosvos a seguilo xa que aproveitamos esta canle para
difundir novas relacionadas coa educación: certames, iniciativas pioneiras, recoñecementos aos
colexios ou o seu alumnado… ademais de toda a información relacionada coas rutas escolares.
Queremos ter utilidade como correa de transmisión dos valores da educación e agardamos a vosa
colaboración para divulgar, analizar ou debater -sempre desde o respecto- os temas que nos unen
como comunidade interesada en ter un ensino innovador e útil para formar á cidadanía do futuro.

Agradecemos a colaboración de:

Exponav

Concello de
As Pontes

Concello de
Mugardos

Concello de
Cerdido

Concelleria de Turismo,
Hostalería, Comercio e Emprego

Concello de
Cedeira
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Teléfonos de interese
Concello de Ferrol: ......................................................................................................981 944 000
Oficina de turismo de Ferrol: ....................................................... 981 944 251 (Pza. de España)
...................................................................................................... 981 944 252 (Via Compostellam)
Centro de saúde Fontenla Maristany (Ferrol): .........................................................981 336 600
Museo Naval:................................................................................................................. 981 336 027
Fundación Exponav (Museo da Construción Naval): ............................................... 981 359 682
Proxecto Esmelle: .......................................................................................................... 981 365 390
Concello de Narón: ....................................................................................................... 981 337 700
Oficina de turismo de Narón: .................................................................... 981 337 799 (Ext. 2301)
Centro de saúde de Narón: ......................................................................................... 981 392 699
Concello de Neda: .........................................................................................................981 380 039
Oficina de turismo de Neda:.......................................................................................981 390 249
Centro de saúde de Neda: ........................................................................................... 981 334 793
Concello de Mugardos: ................................................................................................981 470 290
Oficina de turismo de Mugardos: ...............................................................................881 953 251
Centro de Interpretación de Caldoval: ...................................................................... 687 072 116
Centro de saúde de Mugardos: ..................................................................................981 470 836
Concello de As Pontes: ..................................................................................................981 453 116
Centro de saúde de As Pontes: ................................................................................... 981 334 699
Concello de San Sadurniño: ........................................................................................981 490 027
Centro de saúde de San Sadurniño: .......................................................................... 981 495 295
Concello de Moeche:....................................................................................................981 404 006
Centro de saúde de Moeche: ..................................................................................... 981 404 400
Concello de Cerdido: .................................................................................................... 981 411 000
Centro de saúde de Cerdido: ...................................................................................... 981 427 742
Concello de Cedeira: ...................................................................................................981 480 000
Oficina de turismo de Cedeira: ...................................................................................981 482 187
Centro de saúde de Cedeira: ......................................................................................981 480 015
Concello de Ortigueira: ............................................................................................. 981 400 000
Oficina de turismo de Ortigueira: ............................................................................. 981 974 103
Centro de saúde de Ortigueira: ................................................................................. 981 401 076
Concello de Cariño: ..................................................................................................... 981 405 064
Oficina de turismo de Cariño: ................................................................................... 981 405 064
Centro de saúde de Cariño: ........................................................................................981 420 410
Deputación da Coruña: ............................................................................................... 981 080 300
Centro de Formación e Recursos do
Profesorado de Ferrol: ................................................................................................. 981 370 541

