
“Gundivós, terra de oleiros”
INTRODUCIÓN:

Marco do proxecto
e relevancia

Plan Proxecta
Patrimonio
Etnográfico 
da Ribeira 
Sacra 2021-
2022. Estudo 
da olaría
tradicional da 
Ribeira Sacra. 
Traballo
realizado polo 
alumnado de 
3ºESO do IES 
Río Cabe 
(Monforte de 
Lemos. Lugo).

Situación

Parroquia de 
Santiago de 
Gundivós, 
(concello de 
Sober) a uns 9 
km de 
Monforte. 
Coñecida 
como “terra de 
cacharreiros” 
pola 
importancia 
que alcanzou 
nesta zona a 
elaboración de 
pezas de barro. 
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• Coñecer o 
patrimonio cultural 
e paisaxístico da 
Ribeira Sacra

• Valorar a contorna 
na que vivimos

• Comprender a 
importancia que 
ten para a Ribeira 
Sacra a súa
declaración como 
BIC e a súa
candidatura futura 
a ser Patrimonio da 
Humanidade.
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• Activa e 
participativa, 
combinando o 
traballo individual 
e cooperativo

• Traballo en grupos 
de 3 ou 5 
compoñentes. In

st
ru

m
en

to
s • Correo electrónico

• Aula virtual  
• Exposicións de 

traballos
• Entrevistas
• Videoconferencias.

EN QUE CONSISTIU:

Entrevistas na rúa 
a veciños/as de 

Monforte

Entrevista a Odulia
Rodríguez (Lula). 

Oleira xubilada de 
Gundivós

Excursión ao centro 
oleiro Rectoral de 

Gundivós

Excursión a Arxeriz
(visita ao ecomuseo, 

pazo e castro)

Videoconferencia:

Videoconferencia entre o IES Río Cabe e o 
IES San Mamede para compartir saberes 
sobre a olería de Gundivós e Niñodaguia 

RESULTADOS

Os obxectivos propostos foron acadados con éxito:
• Coñecer termos como BIC, UNESCO, Patrimonio da 

Humanidade, ICOMOS, olaría, oleiro, torno, bufareira, 
enfornador, cerillote ou churro, pitela, pez ou resina de Piñeiro, 
barreñón, barreña, boleiro, etc.

• Apoiar á Ribeira Sacra no seu camiño para ser candidata a 
Patrimonio da Humanidade a partir da difusión da olaría
tradicional de Gundivós.

• Emprego das ferramentas TIC, fundamental para a adquisición
de coñecementos.

• Como produto final elaborouse un vídeo no que aos 
alumnos/as explican o que aprenderon sobre a olaría
tradicional da Ribeira Sacra.

Exposicións de traballos do alumnado de 3º 
ESO aos compañeiros de 1º, 2º, 4º ESO e 

profesorado

Charlas alumnado:

Principais características

Torno baixo

Técnica churros

Cor negra 
(queimado externo e 

pez/resina dentro)

Tipoloxía: exemplos de pezas

Xarro

Ámboas e 
escorrecubas

Cunca Boleira

CONCLUSIÓNS
A totalidade do alumnado: amosou interese pola actividade; realizou satisfactoriamente o traballo final, e comprendeu a importancia da olaría tradicional como expresión dunha sociedade e 
como soporte do Patrimonio Inmaterial.
Unha vez máis destacamos como logro deste proxecto que o noso alumnado e o claustro en xeral puidemos coñecer un aspecto máis da nosa contorna, recoñecendo a importancia de saber 
valoralo, respectalo e coidalo.
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Centro de traballo:
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Entrevistas: Excursións:

Barreñón

Chocolateira e meleiro

Escanea para escoitar

TeleCabe Videoconferencia
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