
FACENDO CAMIÑO…
CEIP Padre Crespo-Xunqueira de Ambía

O NOSO PROXECTO
   O Concello de Xunqueira de Ambía forma parte da Ruta da Prata do Camiño de Santiago: 

por aquí pasa o Camiño Sanabrés ou Mozárabe. Ata este ano marcado polo COVID-19, o Camiño estaba 
a cobrar cada vez maior importancia  polo seu impacto económico na contorna e como elemento 
dinamizador ao ver medrar ano tras ano o número de peregrinos e visitantes.

   Unha das prioridades e cometidos do centro educativo é pór en valor o patrimonio natural, cultural e 
etnográfico do Concello, concienciando ao alumnado da importancia da súa conservación., polo que nos 
sentimos na obriga de afondar no coñecemento sobre todo o que xira en torno ao Camiño: a súa riqueza 
etnográfica, a súa historia, as súas lendas...

   Despois de diversos traballos que realizamos sobre o Río Arnoia, descubrimos un antigo paso do río 
que empregaban dende tempos inmemoriais os habitantes da zona e os peregrinos no seu percorrido 
cara Compostela. Hai anos que caíron varias poldras polo que  este itinerario caeu no esquecemento. 

   A través do noso proxecto tentamos recuperar o antigo trazado do Camiño ao seu paso pola vila de 
Xunqueira, xa que ante a imposibilidade de uso do Pasal dos Pelamios o percorrido actual variou, 
ofrecendo así unha dobre posibilidade aos camiñantes.

-En primeiro lugar, precisamos volver a pór en pé as poldras caídas.

-Queremos sinalizar o Camiño debidamente, explicando as alternativas no itinerario e os puntos de 
interese do percorrido no Concello de Xunqueira de Ambía.

-Elaborar folletos e dípticos informativos para camiñantes e turistas.

-Limpar os camiños e que o Concello garanta un mantemento axeitado.

RESULTADOS

METODOLOXÍA

   Para os nosos traballos fixemos pescudas a través da rede e usamos fundamentalmente 
documentación e fotografías do arquivo de D.Eligio Rivas Quintas.

   Mencionar que para este proxecto contamos coa colaboración Concello, Dirección Xeral de 
Patrimonio, Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Consellería de Cultura e Educación a través do 
Plan Proxecta Mirando Polo Camiño, a Asociación de Amigos do Camiño, o gran experto Eligio 
Rivas e a Fundación Santiago Fernández-Latorre da Voz de Galicia a través do Programa Voz 
Natura . 

Bibliografía /outros

   Dende o centro educativo queremos aportar o noso gran de area na concienciación de  toda a 
Comunidade Educativa da importancia que ten formar parte do Camiño de Santiago, actualmente 
un dos motores da economía da comarca. A pesares disto, e do importante patrimonio cultural do 
Concello, é imprescindible polo en valor partindo da formación das novas xeracións que pasan 
polas nosas aulas. 
   Comezamos hai tres anos e seguimos "camiño" co noso proxecto estrela: recuperar o “Pasal dos 
Pelamios" e o antigo percorrido do Camiño ao seu paso por Xunqueira .
 Dende o mês de Outubro do 2019 temos, despois de dous anos de tramitacións, todos os 
permisos para facer a intervención, que agardamos facela no vindeiro mes de setembro.

CONCLUSIÓN

PLAN PROXECTA: MIRANDO POLO CAMIÑO

O PASAL DOS PELAMIOS 

  Como vén sendo habitual, o proxecto abrangue a todo o centro educativo, dende Infantil 
ata 6º de Primaria.

   A intervención baséase na “Aprendizaxe e Servizo”  para que as nosas accións 
repercutan na contorna e na comunidade educativa.
  As actividades están plantexadas dunha maneira lúdica e divertida, tentando motivar ao 
máximo ao alumnado. Son todas interciclos, onde os “grandes” axudan aos “peques”. 
Desenvolvemolas a través de charlas, obradoiros, saídas e visitas guiadas.
 

Algúns dos puntos de interese do Camiño, ao seu paso polo Concello de Xunqueira de Ambía

   Este curso 19-20 non foi todo o productivo que desexabamos. A meirande parte das 
actividades planificadas quedáronse  a medio “camiño” por mor da interrución das aulas 
a mediados de marzo, incluso a  intervención do mestre canteiro proposto pola nosa 
asesora do programa. 

   Aínda así, aló polo mês de outubro, contamos 
coa presenza de D. Elixio Rivas, que unha vez 
máis nos deixou abraiados coa súa sabedoría 
sobre o Camiño. Con el fixamos  os lugares de 
interese patrimonial e etnográfico que hai no 
Camiño ao seu paso por Xunqueira que 
queremos documentar. 
   Co alumnado de 5º e 6º de Primaria 
empezamos a investigar que espazos faltan ou 
non están debidamente sinalizados, con 
información deficiente ou sen ela.  Comezamos a 
facer fotos e fomos completando o estudo dos 
distintos puntos de interese localizados. Tamén 
tiñamos previsto recoller as diferentes 
nomenclaturas das pontes e os seus 
compoñentes: pasal, poldras, poldrado, 
pontillón... 

Todo para facer unha guía e paneis 
informativos que complementen os xa existentes.
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