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Os alumnos e alumas de 4º de ESO do IES Plurilingüe de Ames levaron a cabo unha 

investigación sobre a paisaxe cultural da Idade Contemporánea en Ames en relación cos dous 

camiños de Santiago que pasan por este municipio (camiño a Fisterra e Muxía e camiño 

portugués) e co contexto global contemporáneo. 

Este proxecto foi realizado ao abeiro do programa Educación Patrimonial  (na modalidade 

Mirando polo camiño) promovido e coordinado dende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

dentro do Plan Proxecta da Consellería de Educación.

A investigación sobre a Idade Contemporánea forma parte dunha investigación maior sobre a 

paisaxe cultural integral de Ames desde a Prehistoira ata a actualidade en relación cos camiños 

de Santiago.

Foi posible continuar o proxecto durante a pandemia de Covid- 19 pola dispoñibilidade da 

plataforma KaleiodoScapes que nos permitiu seguir traballando colaborativamente e publicar os 

resultados no seu museo virtual de xeito que estivesen accesibles para toda a comunidade.

A investigación realizada polos alumnos e alumnas enmárcase na teoría crítica, 

empregando a metodoloxía de aprendizaxe significativa, activa, participativa, 

cooperativa e de inclusión social.

No primeiro e segundo trimestre realizouse unha investigación directa sobre a 

paisaxe cultural de Santiago de Compostela. Ames está vinculado con Compostela 

polo camiño de Santiago e pola vida cotiá actual, xa que moitas das familias dos 

alumnos e alumas traballan diariamente en Santiago.

No terceiro trimestre foi preciso abandonar as actividades de investigación directa 

da paisaxe contemporánea de Ames por mor da pandemia de Covid-19. Como 

alternativa foron deseñadas investigacións para facer desde casa a través de 

metodoloxías de investigación interxeracional e investigación experiencial.

Percorrido histórico de orientación: O alumnado creou un percorrido de orientación por diferentes 

elementos da paisaxe urbana contemporánea de Santiago de Compostela no marco da European City Race 
e en colaboración coa Asociación de orientación Correr e Pensar. Este percorrido intégrase con 

percorridos por outros períodos da paisaxe cultural compostelá feitos por alumnado doutros cursos.

Mensaxes a través do tempo: O alumnado fixo unha investigación experiencial poñéndose na pel de 

personaxes históricas da época contemporánea, caracterizáronse coma eles e redactando unha carta para 

outro personaxe relacionado. A investigación tivo unha compoñente lúdica baseándose no xogo de 

amizades invisibles para descubrir o compañeiro ou compañeira tras cada personaxe histórico.

Historias do presente: Os alumnos e alumnas realizaron unha investigación sobre os momentos máis 

recentes da Historia contemporánea de Ames no contexto global por medio de entrevistas aos seus pais e 

as súas nais. O propio alumnado converteuse en testemuña da historia contemporánea de Ames 

compartindo as súas vivencias da pandemia de Covid-19 e o confinamento.
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