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1 INTRODUCIÓN

Parada de Sil, un pequeno concello que desde a provincia de Ourense se asoma ao río Sil, posúe valores
patrimoniais e paisaxísticos que o converten nun compendio do que a idea de Ribeira Sacra representa.
É unha comarca que, artellada en torno a dous impresionantes canóns (o sistema Sil-Miño), ten, ademais,
un rico patrimonio histórico-artístico e etnográfico. Estas características fan que unha visita escolar a Parada
de Sil sirva para traballar contidos e competencias globalizados nunha redonda que encanta a pequenos
e grandes.
Parada de Sil é un concello claramente rural. É por iso que as rutas propostas están adaptadas á viaxe nun
autobús de dimensións normais. Este feito obriga a esquecer puntos de grande interese que non son
accesibles a grandes grupos. Porén, propóñense outras rutas que, a pesar de ter interese, non son accesibles
nun autobús grande, mais que poden resultar factibles dependendo do grupo.
A guía artella o seu contido arredor de tres grandes niveis: segundo ciclo de Educación Infantil e primeiro
ciclo de Primaria, segundo e terceiro ciclo de Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. Para cada un
dos itinerarios propostos inclúense variantes para acurtalo ou amplialo segundo as necesidades do grupo
ou para adaptalo a un nivel diferente daquel para o que está proposto. Para cada unha das visitas propóñense
algúns materiais de aula que poderán ser empregados con anterioridade ou posterioridade á visita. Os
materiais e as actividades están concibidos para traballar desde a metodoloxía de proxectos, de xeito
globalizado e favorecendo o descubrimento, a indagación e a investigación dos alumnos e alumnas segundo
o seu nivel de desenvolvemento.

En primeiro lugar, descríbense aspectos básicos de organización da viaxe cunha descrición breve dos
lugares propostos e dos seus accesos. Na zona dos Torgás propóñense sendeiros de moi curto percorrido
que poden adaptarse para Educación Infantil e Educación Primaria. As actividades que se propoñen para
Educación Infantil e 1º ciclo de EP están pensadas para unha visita a este lugar, por ser moi accesible e
contar con zonas amplas onde os nenos e as nenas poden xogar e merendar.
Igualmente, a visita ao mosteiro de Santa Cristina pode combinarse cunha andaina, esta vez de maior
percorrido. Propóñense materiais específicos para o alumando de Secundaria, aínda que poden adaptarse
á visita con alumnos e alumnas máis pequenos. Para cada nivel, ademais do traballo cos materiais de aula
propostos, inclúense outras actividades, como investigacións co apoio das novas tecnoloxías, xogos, etc.
Tanto Os Torgás como o mosteiro de Santa Cristina están dentro do límite do Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) Canón do Sil, polo que se inclúe documentación e actividades sobre a Rede Natura 2000
en xeral e sobre este espazo en particular.
Hai dous lugares de interese aos que non pode accederse en autobús: a necrópole medieval de San Vitor
e a antiga Fábrica da Luz que se completa cun sendeiro sobre pasarela de madeira na beira do río Mao.
No capítulo de orientacións para o profesorado, común para todos os niveis, achégase documentación
básica sobre cada lugar e, por último, detállanse actividades e contidos propostos para a visita, agrupados
nos tres grandes grupos citados.
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2.1 Chegar a Parada de Sil
Desde Ourense collemos a estrada cara a Castro Caldelas e Trives (OU-536) ata Vilariño Frío (36 Km) onde
está sinalizado un desvío á man esquerda que nos leva a Parada de Sil (10 km).

2.2 En autobús aos Torgás (Miradoiro dos Balcóns dos Mouros ou de Madrid)

Accesible en autobús, cun amplo aparcamento e área recreativa con sombra. (1.2 km desde Parada de Sil).
O desvío está sinalizado nunha curva moi acusada, franqueada por un lavadoiro e un restaurante.

Na área recreativa hai un pequeno parque infantil e
un campo de fútbol, e o atractivo dos miradoiros
dos Balcóns dos Mouros ou de Madrid.

Se continuamos polo camiño da dereita, antes de chegar aos miradoiros atoparemos o pozo do lobo.
Desde Os Torgás pódese camiñar un itinerario curto que pode adaptarse a todos os niveis. Hai sombra
durante o itinerario (agás no tramo de pista forestal) e na área recreativa (agás no parque de xogos).
É posible a acollida de urxencia, se o día está moi chuvioso e non é posible para os nenos e nenas comer
na área recreativa, utilizar as instalacións do Clube de Fútbol de Parada de Sil, un pequeno recinto que
pode salvar dunha molladura. Cómpre concertar esta posibilidade ou outras co Concello previamente
(Tlf. 988 208010).

Camiño do Cudicán
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Desde os Torgás, recoméndanse os seguintes itinerarios a pé, todos de curto percorrido:
1. Desde Os Torgás, collemos o camiño do Cudicán. (30 minutos de percorrido), sinalizado cun letreiro
vermello como Caminos Naturalesque remata na aldea de Fondodevila, na que podemos enlazar co
sendeiro de Castiñeiros e carriozas O itinerario máis curto volve polo mesmo camiño.
2. Ao rematar o camiño do Cudicán, podemos coller a rúa que sae á nosa esquerda para, pasadas as
casas da aldea e unha pequena aira que deixamos á nosa dereita, baixar por un antigo camiño bordeado
de valados de pedra. Ao iniciar a baixada, colleremos a sinalización que indica carriozas, ata chegar
a un desvío que colleremos a man esquerda, sinalizado como sendeiro. Este camiño finaliza nun
souto con cancela de madeira para converterse nunha carrioza. As carriozas eran corredoiras típicas
da ribeira, moi estreitas, polas que circulaban persoas levando consigo as súas mercadorías (castañas,
leña, herba ou monte para estrar etc).
Esta carrioza leva á pista que nos levará de novo aos balcóns, esta vez costa arriba e ao sol se está o día
despexado, noutros 30 minutos desde Fondodevila. Ao chegarmos á zona dos Torgás, podemos coller á
esquerda para visitar o pozo do lobo e desde alí achegarnos ao miradoiro principal bordeando pola esquerda
o campo de fútbol pasado o aparcamento.

2.3 En autobús ou camiñando ao mosteiro de Santa Cristina
O mosteiro de Santa Cristina pode visitarse cun autobús de dimensións normais. Accédese desde Parada
de Sil (4,5 km), por un desvío sinalizado a man esquerda (desde a estrada de Ourense) que leva á casa do
Concello e desde alí ao mosteiro, pasando pola aldea de Castro. No remate da estrada hai un espazo para
que o autobús poida dar a volta.
Durante o percorrido, desde o autobús gózase
dunhas boas panorámicas do canón.
No mosteiro pode visitarse o claustro, incluíndo
parte do piso superior que foi restaurado a principios
dos anos 90. Hai que evitar a subida á torre por
motivos de seguridade. A escada de acceso á
torre son chanzos de madeira que non prevén o uso
público. A porta que mantén pechada a torre sofre
ataques vandálicos con frecuencia, polo que hai
que vixiar que non suban os nenos e as nenas.
É necesario concertar a visita co Concello (Tlf. 988 208010), que facilitará o acceso ao interior
da igrexa. O prezo da entrada para grupos é de 10 .
O xantar ou merenda deberá facerse noutro lugar, pois no mosteiro non hai espazo para isto. Tampouco
hai sanitarios nin luz eléctrica.
Desde o aparcamento, hai unha pequena baixada a pé. Aínda que existe unha rampla alternativa aos
chanzos da baixada, ten un desnivel tan acusado nalgúns tramos que o alumnado con mobilidade reducida
non poderá acceder sen axuda.
Existe a posibilidade de chegar ao mosteiro camiñando, baixando ou ben desde Chamoso, ou ben desde
Castro, aproveitando os tramos máis próximos do sendeiro PRG-98. Este sendeiro non está recomendado
para infantil e primaria porque contén un pequeno tramo de estrada, aínda que dependendo da época do
ano e en días laborables o tránsito pode ser mínimo.
O tramo iníciase en Chamoso, unha aldea deshabitada. Hai que estar moi atentos desde Parada para ver
o desvío, un pequeno poste de madeira, ou incluso iniciar o percorrido desde Parada, ben polo sendeiro
ou ben pola estrada, un pouco máis curto. Este itinerario segue o trazado do PRG-98.
Desde Chamoso un camiño baixa entre soutos e carballeiras ata a aldea do Castro (30 min). Ao saír de
novo á estrada desde o sendeiro, o grupo pode retroceder pola estrada uns 300 metros até a ermida de
San Antón, onde pode estacionar o autobús, ou continuar baixando cara ao mosteiro, atravesando a aldea
pola estrada (uns 500 m) e baixando por un sendeiro ben sinalizado e con forte pendente ata o mosteiro
de Santa Cristina, onde despois da visita o autobús pode esperar ao grupo.
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2.4 Excursión camiñando á necrópole medieval de San Vitor
A necrópole de San Vitor está situada nas inmediacións da aldea de San Lourenzo. O autobús deberá
estacionar na estrada de Parada de Sil á Teixeira, á altura do desvío a San Lourenzo, pois non hai lugar
arriba para que poida dar a volta. O ascenso a pé é duro: unha ascensión de algo máis de cen metros de
desnivel en menos dun kilómetro e medio. Desde San Lourenzo, por un camiño a pé que nos levará uns
15 minutos, chégase á necrópole. Na visita, unha excavación en curso, cómpre evitar pisar enriba das
tumbas, que poden deteriorarse. A subida ao alto do penedo non se recomenda por un paso no que hai
perigo de caída, aínda que, por outra parte, a subida non ofrece ningunha dificultade.

2.5 Excursión camiñando á Fábrica da Luz e ao canón do río Mao
No remate do canón do Río Mao, está o edificio da
primeira instalación hidroeléctrica da zona, a Fábrica
da Luz. Este edificio foi recentemente rehabilitado
e está prevista a súa musealización e o seu
funcionamento como albergue. Poderán atoparse
novas na web do Concello: www.paradadesil.es.
Hoxe en día non é accesible en autobús e débese
estacionar na mencionada parada cara a San
Lourenzo, a unha distancia pola estrada de 1,6 km.
Desde a Fábrica de Luz, unha pasarela de madeira
inaugurada en 2011 recorre un tramo espectacular
do canón, nun percorrido de 1,3 km ata perto da
aldea de Barxacova.
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3.1 Os Torgás (Miradoiro dos Balcóns dos Mouros ou de Madrid)
Desde o miradoiro dos Balcóns dos Mouros disfrutamos a vista dun monumento xeolóxico único. Ao antigo
elevamento de orixe tectónica mais á profunda erosión fluvial, que provocou hai millóns de anos o curso
do río Sil, haille que unir nesta zona a presenza dunha veta de rocha granítica, moito máis dura, que provocou
que o encaixamento nesta zona sexa moito máis acusado. A profundidade do canón do Sil oscila entre os
110 e os 225 m, desnivel que non é agora visible ao subir o nivel do río pola presa de Santo Estevo. É moi
chamativo, ademais, sobre todo na beira lucense, visible desde os Balcóns dos Mouros, as grandes planicies
que rodean o canón. Son perceptibles as diferenzas de vexetación, que corresponden a unhas condicións
climáticas moi diferentes. Estas planicies son froito de procesos erosivos de moitos millóns de anos.
Nalgunhas zonas, os procesos erosivos deron lugar á acumulación de sedimentos, como é o caso da
planicie do Val de Lemos, que quizais atravese o grupo durante a viaxe, ou da depresión de Maceda, para
aqueles que se aproximen a Parada desde Ourense. Paga a pena reflexionar, nos Balcóns, sobre a capacidade
erosiva do río Sil, que depende do gran caudal que recibe dunha rede de tributarios que chegan desde O
Courel, Os Ancares, os Montes de León, os Montes Aquilianos, A Serra da Cabrera, o Macizo de Trevinca,
a Serra Calva e o macizo de Queixa, cun caudal de 340 m³/s. Así pois, como di o profesor Augusto Pérez
Alberti, resulta xusto dicir que o Sil leva a auga e o Miño leva a fama.

Este importante caudal favoreceu tamén a súa rendibilidade no aproveitamento hidroeléctrico, desafiando
a dificultade das obras para construír a presa nos anos 40 do século XX. Ata ese momento, o río discurría
máis baixo e con menor anchura, polo que se atravesaba en barca para ir a Monforte. Dicir que desde Os
Balcóns despedían os que ían a Madrid non resulta verosímil: os pasos en barca estaban nas zonas de
pendente máis suave, loxicamente, e non na zona de maiores cantís.
Se observamos a ribeira desde Os Torgás, á nosa dereita, podemos identificar as formas de antigas terrazas
paleofluviais. As zonas por onde hai millóns de anos discorría o río, antigos meandros abandonados (é
visible o de Sacardebois), no que o río pousou gran cantidade de sedimentos e que durante séculos foron
excelentes terras de cultivo -aínda o son-. O relevo máis suave, xunto á fertilidade das terras, fai que a
paisaxe da ribeira sexa un pequeno mosaico de aldeas. Son visibles tamén os diferentes aproveitamentos
das terras, e a distribución das masas de souto e viñas segundo a orientación e a calidade dos solos.
Litoloxicamente, a zona de relevo máis suave corresponde a áreas nas que predominan os xistos, que
producen solos de menor fertilidade moi aptos para o cultivo da viña. A gradación de cultivos pode verse
en dirección Norte-Sur e en dirección Leste-Oeste. Na dirección Norte-Sur, limitados pola altura, vese como
castiñeiros e viñas deixan paso a fragas mixtas onde predominan as carballeiras mixtas de carballo e
cerquiño (moi evidente, por exemplo, por encima de Sacardebois ou Chandrexa). As aldeas, pola súa parte,
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aproveitan os lugares de antigos depósitos sedimentarios para o cultivo dos terreos: hortalizas e froiteiras.
O predominio de rocha granítica ou xistos pode observarse nos materiais tradicionais de construción, se
a viaxe en autobús nos leva cara ao leste. Mentres no Concello de Parada predomina a construción en
granito, no veciño Concello da Teixeira aparecen xistos nos muros das casas e lousa nos tellados.
Os Torgás atópase dentro do límite do LIC Canón do Sil, incluído na Rede Natura 2000 e, no momento da
redacción deste texto, novos aproveitamentos hidroeléctricos ameazan construír unha balsa de formigón
fóra do perímetro do espazo protexido. Proxéctase bombear auga desde o encoro nas horas valle (cando
a electricidade é máis barata) para facer funcionar de novo as turbinas en horas punta. Un proxecto que,
polo tanto, non xeraría máis cantidade de enerxía, senón unicamente maior beneficio económico con
posibles custes medioambientais e sociais engadidos.

O pozo do lobo
O pozo do lobo de Parada de Si é de tipo cabrita. Funcionaba cun cebo vivo que atraía o lobo (un cabrito
ou un año vivo ou un animal vello). O pozo tapábase cunha tampa de madeira que cedía ao peso do
depredador, para ser abatido despois desde arriba. Esta tapa cubríase con garamata, madeira miúda, follas,
etc., para disimular a trampa e as cordas coas que estaba atado o animal que servía de cebo. A tampa de
madeira cedía polos lados e tiña un eixe central no que se apoiaba o cebo. A tampa cedía ao peso do lobo
cando se achegaba desde calquera dos bordes ao cebo. Unha das pedras que rematan o muro conserva
a marca onde se apoiaba o eixe de madeira.
Non se sabe con certeza se este pozo puido ter na Idade Media uns valados de madeira que serviran para
dirixir os animais desde o monte á trampa. Tampouco hai certeza de que o lugar se empregara desde o
Paleolítico como un despeñadeiro natural, pero a proximidade dos Balcóns dos Mouros fai esta hipótese
moi verosímil.
Hoxe en día, o pozo está rodeado dun valado de madeira que evidentemente non existía cando o pozo
funcionaba como trampa.
Estudos recentes sobre a dieta do lobo conclúen que esta se basea nun 70% de presas salvaxes, que son
as preferidas polo depredador. O certo é que o lobo considérase unha especie presente no LIC Canón do
Sil, sen que os seus ataques sexan, hoxe en día, un problema importante na vida cotiá na zona, como o
son, por exemplo, os ataques do xabaril ou do corzo, que si provocan danos importantes con frecuencia.
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3.2 O mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil
Aínda que non sabemos nada da súa orixe, no ano 876 un documento dá fe dunha doazón ao mosteiro e
constitúe o primeiro dato da súa existencia. Do primitivo edificio consérvase moi pouco. Poderiamos
salientar, un altar románico que pode verse na ábsida esquerda da igrexa. O edificio da igrexa e a portada
do claustro foron construídas no século XII, cando xa o mosteiro era beneditino. Ata esa data, existen
indicios documentais de que podería adscribirse á regra de San Frutuoso. Contodo, non se conserva íntegro
o edificio románico, pois en 1508 Santa Cristina perde a súa independencia e pasa a ser un priorado do
veciño Santo Estevo, hoxe Parador de Turismo. Nese momento inícianse as obras de rehabilitación do
edificio monacal que estaba moi deteriorado. A primitiva torre tardogótica complétase cun corpo superior.
Iníciase a construción do claustro renacentista que pode visitarse agora, pero un incendio declarado en
Santo Estevo obriga á súa reconstrución e, polo tanto, a suspender as obras no seu priorado de Santa
Cristina. O que ía ser provisional converteuse en definitivo e o claustro quedou incompleto ata que, no
século XIX, a desamortización de Mendizábal vende o mosteiro, conservando o bispado unicamente a
propiedade do templo. Unha pía rectangular que seguramente serviu como abeberadoiro do gando
permanece aínda no claustro como testemuña destoutro uso das dependencias monacais. A desamortización
fixo tamén que se venderan todos os terreos lindantes, polo que son privados. É moi importante este feito,
sobre todo na castañeira. As castañas posúen un valor comercial elevado en Parada de Sil e as que se
atopan nas inmediacións do mosteiro non son unha excepción. O descoñecemento deste feito pode orixinar
polémicas nada agradables cos propietarios dos soutos.
En época medieval, o couto de Santa Cristina abranguía unha ampla zona do canón do Sil, daquela un río
que non estaba encorado e pasábase sen dificultade en barco. O couto chegaba ata as terras de Sober,
en Lugo, e os pasos en barca estaban suxeitos ao pago de rendas ao mosteiro. Na beira ourensá, o couto
chegaba ata o Monte Meda e limitábao formalmente o río Mao, hoxe o límite municipal do Concello.
A igrexa está decorada con pinturas murais. Os frescos da ábsida datan do século XVI e son a achega da
rehabilitación levada a cabo desde Santo Estevo á decoración da igrexa, que non recibe mais ornamento.
No século XVIII, un retablo barroco de madeira cubriu estas pinturas que quedaron á luz de novo nos anos
90, na restauración do edificio. Representan as figuras de San Pablo ermitán, Santo Antonio Abade, San
Bieito e unha cuarta figura que podería ser Santo Tomás ou Santo André. Na parte superior están representadas
Santa Lucía e Santa Bárbara.
Na ábsida da dereita, en peor estado de conservación, pode verse o que se interpreta como unha escena
do Calvario, coa Virxe e San Xoán. Entre eles, un espazo baleiro fai notar a ausencia dunha talla en madeira
do Cristo crucificado.
Na parede da igrexa consérvase un resto da pintura mural que a recubría (unha estación do via crucis), así
como unha ménsula decorada. Estas pinturas coloristas e populares son posteriores, do século XVIII. Desta
época consérvanse tamén pinturas no interior da sacristía (accédese a ela desde o claustro).
Resulta moi interesante o altar románico que se atopa na ábsida esquerda, testemuña da antigüidade do
mosteiro e, desde logo, anterior á construción da igrexa que podemos visitar, construída nos séculos XII-XIII.
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En Santa Cristina segue celebrándose no mes de xullo a romaría a San Bieito. Da devoción a este santo é
testemuña un castiñeiro que de certo chamará a atención dos cativos.Un veciño de Parada fixo unha imaxe
de San Bieito e colocouna na árbore a principios da década dos anos 90. Desde aquela, moitos visitantes
deixan alí todo tipo de obxectos coas súas peticións, nunha devoción espontánea que ano a ano se vai
consolidando e que moitas veces ofrece unha imaxe de desorde ou de sucidade. O feito pode dar pé a
un debate cos alumnos e coas alumnas máis maiores.
Habitantes singulares do mosteiro de Santa Cristina son os morcegos, coexistindo diferentes especies
mesmo dentro da igrexa. Ademais do vistoso que pode resultar velos colgados da pedra, son indicadores
da calidade ambiental do lugar. (ver apartado de recursos en rede para máis información).
O mosteiro e a súa redonda foron declarados Ben de Interese Cultural no ano 2009. Os valores naturais
da área están incluídos no LIC Canón do Sil e forma parte da Rede Natura 2000.

3.3 A Rede Natura 2000: LIC Canón do Sil
A Rede Natura 2000, que desenvolve a directiva comunitaria 92/43/CE, protexe aqueles lugares que, dentro
da comunidade, conteñen hábitats que se consideran de interese comunitario.
O concepto clásico de hábitat fai referencia a un lugar: o lugar ou tipo de ambiente no que existe naturalmente
un organismo ou unha poboación (Convención sobre a Diversidade Biolóxica).
O concepto de hábitat empregado pola directiva 92/43 inclúe elementos xeográficos e xeolóxicos xunto
a elementos bióticos (biodiversidade, funcións ecolóxicas) e elementos de transformación humana. Así,
algúns hábitats son importantes pola súa xeomorfoloxía, outros pola diversidade biolóxica de orixe natural
e outros por constituír un tipo de aproveitamento do territorio.
No canón do Sil identifícanse entre outros, catro hábitats que son importantes polas súas condicións
xeolóxicas e xeomorfolóxicas (nomeadamente os cantís, onde se atopan especies adaptadas a estas
especiais condicións), e outros que son resultado da actividade humana, como os soutos.
Considéranse hábitats de interese comunitario aqueles que:
están ameazados de desaparición na súa área de distribución natural, ou
teñen unha área de distribución restrinxida, ben porque están en regresión ou ben intrinsecamente
restrinxida, ou
son exemplos representativos de características típicas dunha rexión bioxeográfica da UE (boreal,
panónica, atlántica, continental, macaronésica, mediterránea, alpina, estépica e a rexión do Mar Negro)
A directiva identifica así 217 tipos de hábitats de interese comunitario.
Dentro deles, considéranse hábitats naturais prioritarios aqueles que están ameazados de desaparición
e cuxa conservación supón para a UE unha responsabilidade especial. A directiva identifica 69 hábitats
naturais de interese prioritario.
Para cada un destes hábitats, defínense especies presentes e especies indicadoras. Aqueles lugares que
presentaban varios hábitats de interese comunitario ou hábitats prioritarios, valoráronse pola UE (a proposta
dos Estados membros) e declaráronse Lugar de Importancia Comunitaria.
O canón do Sil é un destes lugares. Identificáronse un total de 19 hábitats de interese comunitario, dos
cales catro son hábitats prioritarios. Entre os mais visibles, destacan os sobreirais e aciñeirais, que desde
Os Balcóns poden verse ocupando lugares rochosos de forte pendente na beira luguesa. Outro hábitat de
interese son os soutos, un dos recursos económicos principais en Parada de Sil. O camiño do Cudicán ten
exemplos magníficos, igual que a redonda do mosteiro de Santa Cristina. Os ollos máis avezados distinguirán
entre as fragas perto do río un dos hábitats prioritarios do LIC, os louredos, que no inverno aparecen
formando fermosos corros verdes entre árbores sen folla. Asociados a elas, aparecen érbedos ou aciñeiras.
Estas formacións son moito máis visibles no outono e no inverno.
No LIC canón do Sil, ademais, están presentes hábitats da rexión mediterránea, como aciñeirais ou sobreirais
de distribución escasa en Galicia. Especies típicas de rexións mediterráneas aparecen nos lugares mais
asolados, especialmente as abas orientadas ao Sur. Xaras ou estevas, érbedos, lavandas, son moi visibles
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e facilmente identificables. Desde Os Balcóns pode observarse moi ben a diferenza de vexetación entre a
beira norte e sur. Contemplamos de fronte sobreiras colonizando os cantís do río e vemos ao noso redor
vexetación tipicamente atlántica como uces, carballos e castiñeiros. Isto non quere dicir que na beira
ourensá non poidamos atopar estas especies, senón que están localizadas en lugares abrigados, a cotas
baixas e con exposición solar axeitada. Dicir que a Ribeira Sacra goza de clima mediterráneo é pouco
rigoroso: en realidade coexisten diferentes hábitats e a presenza de vexetación que se considera tipicamente
mediterránea non significa que o clima sexa mediterráneo. No inverno, as xeadas son importantes.
Proponse un material de aula para segundo e terceiro ciclo de primaria que achega o alumnado á
conceptualización do que significa a directiva hábitats nun conto: O país das cerdeiras.

Demarcación do LIC Canón do Sil

Fonte: Rodríguez Guitián e outros: Guía viaxe de prácticas. Curso Home, auga e paisaxe na Ribeira Sacra. Monforte, 9 -12/11/2010
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3.4 A Necrópole medieval de San Vitor
Trátase dunha necrópole de tumbas antropomorfas que estuveron asociadas á capela de San Vitor, derribada
no século XIX, e que se situaba no cumio dun penedo que ten unha vista estratéxica sobre o canón do
río Mao. Este val era a zona de paso natural desde a ribeira ata o trazado de Vía Nova, que grosso modo
seguía o trazado da estrada Ourense-Trives. (Na aldea de Pradomao, río arriba, consérvase un tramo de
calzada romana, así como unha ponte medieval, a de Conceliñas, perto de Forcas).
A excavación en San Vitor comezou en 2010, espertando gran curiosidade entre visitantes e expectativas
para os investigadores.
O xacemento dátase entre os séculos IX e XII. A partir do século XII, abandónase a necrópole e pásase a
utilizar o cemiterio parroquial de San Lourenzo. Porén, o achádego de moeda castelá e portuguesa do
século XV suxire que se mantivo algún tipo de ocupación, quizais como lugar de culto.
As tumbas están orientadas leste-oeste, como noutros xacementos da península. Curiosamente, esta
orientación é común en necrópoles cristiáns e musulmanas. A existencia desta necrópole asociada á capela
suxire que correspondía a unha comunidade rural e non a un asentamento eremítico (para abondar nestas
hipóteses, ver na bibliografía de interese as publicacións de Jorge López Quiroga) No momento de redacción
desta guía, aínda non se publicaron os resultados da excavación. De feito, o maior interese para o alumnado
pode radicar na participación no proceso científico de establecemento de hipóteses, excavación e contrastación
de resultados, que ademais pode seguirse en rede mediante un blog (sanvitordebarxacova.wordpress.com,
ver no apartado de bibliografía e recursos en rede). Neste sentido, a Necrópole de San Vitor é un lugar do
pasado, pero desde 2010 é tamén un lugar do presente.

3.5 A Fábrica da luz e a pasarela sobre o río Mao
A Fábrica da Luz é un magnífico exemplo da arquitectura industrial do primeiro terzo do século XX. Este
edificio de pedra representa o esforzo de moitas persoas e animais de tiro, que baixaban ou subían pesadas
maquinarias. Hoxe en día, unha canalización de agua que é visible desde a estrada canaliza a auga do Mao
cara a unha nova central instalada a unha cota máis baixa.
Desde a Fábrica da Luz parte un sendeiro que, sobre unha pasarela, percorre o canón do Río Mao,
atravesando un bosque de ribeira en excelente estado de conservación dominado por freixos e ameneiros,
xunto a outras especies como o rusco ou xilbardeira. Este bosque de ribeira, non obstante, coexiste con
restos de pataos (socalcos) feitos con muros de pedra construídos para o cultivo de soutos, símbolo do
esforzo necesario no pasado para cultivar terreos con tan forte pendente. O paseo pola pasarela ofrece,
ademais, algúns exemplares de flora mediterránea (xaras, por exemplo), que se fan máis abundantes a
medida que avanzamos cara á confluencia co Sil, incluso fóra do sendeiro e xa polo camiño que comunica
éste coa aldea de Barxacova. Neste sentido, este percorrido é un exemplo perfecto da coexistencia e
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gradación de diferentes ambientes, desde os tipicamente atlánticos ata os submediterráneos, na ribeira.
Os pataos aquí cultivados xa non eran soutos, senón viñas.
No piso de madeira da pasarela son visibles excrementos de gran variedade de mamíferos salvaxes. O
paseo, ademais, ofrece unha perspectiva moi interesante de diferentes fenómenos erosivos. O río Mao
nace na serra de San Mamede e recibe tributarios que agora están retidos por dúas presas e unha minicentral,
baixando canalizados ata a central nova do Regueiro, en Leirabella. Non é insignificante, pois, relacionar
o aproveitamento hidroeléctrico, do que é testemuña a antiga fábrica da luz, coa potente erosión que abriu
este canón. Ambos son consecuencia do gran caudal deste río, tributario do Sil.
A capacidade erosiva do río depende de tres
factores: a velocidade, o gradiente e o caudal. Nun
lugar así, un río caudaloso que salva un desnivel
importante, ao atopar rocha granítica moi dura xera
rápidos que aumentan a capacidade erosiva. No
leito do río observaremos grandes bloques produto
de antigos desprendementos e tamén marmitas de
xigante, formas suaves redondeadas produto das
turbulencias na marxe do leito. Cando as chuvias
son moi abondosas, o aumento do caudal obriga a
abrir as comportas, o que provoca avenidas con
mais capacidade erosiva. Esta foi a causa do
derrubamento da ponte sobre a estrada no inverno
de 2001. É curioso que, a pesar a derrubar a vella
ponte de pedra, a ponte medieval de Conceliñas,
río arriba, resistiu o empuxe da auga.
Cando baixa o nivel no encoro de Santo Estevo
(visible no río Sil) poderemos ver no remate da
pasarela e chegando á aldea de Barxacova, restos
de construcións e árbores anteriores á construción
da presa, que, como en tantos lugares, asulagou
aldeas e terras de labor.
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4.1 2º Ciclo Educación Infantil e 1º de Educación Primaria
4.1.1 Material de aula. Conto: O trasgo e o castiñeiro
O conto do trasgo e o castiñeiro serve para motivar o paseo desde Os Torgás a Fondodevila (o camiño do
Cudicán). Non será doado atopar o castiñeiro mais vello do camiño.
Contidos relacionados
EI
Observación dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo e identificación das diferentes etapas
da vida valorándoas positivamente.
Achegamento á magnitude tempo mediante a observación e a comparación.
Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos de crecemento e etapas
do desenvolvemento das persoas e doutros seres vivos.
EP
Observación dos cambios nas persoas ao longo do tempo. Recoñecemento das diversas etapas da
vida.

4.1.2 Material de aula. Conto: A nena e o lobo
Contidos relacionados
EI
Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para establecer relacións
de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade.
Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, especialmente animais e plantas.

4.1.3 Material de aula. Como é un lobo?
O obxectivo desta ficha é revisar a imaxe estereotipada do lobo como ser maligno para chegar a unha idea
máis axustada á realidade.

4.1.4 Outras actividades propostas
Durante todo o ano, o camiño estará cuberto de follas. As máis abundantes son de castiñeiro e de carballo.
Pódese comparar o tempo que tarda en medrar un castiñeiro e a vida dunha persoa (ou de moitas persoas,
neste caso).
No itinerario longo, hai tramos de camiño de carro e tramos de carrioza (corredoiras polas que non pasa
un carro, senón só unha persoa). Pódeselles pedir aos nenos e ás nenas que reparen nisto. Na carrioza, o
alumnado pode xogar a estender os brazos para tocar con ambas mans os valados de pedra a cada lado.
Polas carriozas non pasaban os carros, só as persoas que debían transportalo todo en feixes, sacos ou
cestos.
Contidos relacionados
EI
Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á cuantificación de coleccións.
Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións vitais dos seres vivos
empregando a exploración sensorial. Diferenzas entre seres vivos e obxectos inertes.
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Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando respostas e explicacións
sobre as causas e consecuencias de fenómenos do medio natural calor, choiva, vento, día, noite,
erosión, ciclo vital...- e dos producidos pola acción humana - encoros, aeroxeradores
EP
Identificación de animais e de plantas da redonda. Clasificación dos seres vivos da redonda segundo
criterios observables e variados.
Valoración da responsabilidade no coidado de plantas e de animais domésticos. Respecto polos seres
vivos da redonda.
Observación da paisaxe próxima e identificación dalgunhas formas de relevo. Representación do
observado mediante debuxos e maquetas sinxelas.
Identificación dalgúns exemplos familiares da acción humana na redonda (presas, devasas, canteiras,
estradas, pontes).
Xogos
Paseo a cegas
Consiste en formar parellas nas que un neno fai de guía.
Material: vendas para os ollos.
O camiño do Cudicán resulta un bon lugar para que os nenos experimenten o paseo a cegas por parellas,
tocando diferentes texturas (brión, pedra, follas ). Divídese o grupo en dous, unha metade serán guías e
a outra metade serán cegos, para despois cambiar os papeis.
Se o grupo é moi numeroso e/ou os nenos e nenas moi pequenos, farán o paseo a cegas por quendas tres
ou catro parellas mentres o resto do grupo observa, realizando a actividade en varias paradas para que
todos teñan a oportunidade de ser cegos. Este xogo estimula a confianza no compañeiro e favorece a
cohesión do grupo.
(Fonte: La alternativa del juego, ver bibliografía)
Contidos relacionados
EI
Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e comprensión do mundo que
o rodea e como medio favorecedor do desenvolvemento cognitivo.
Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas capacidades e confiando nas
propias posibilidades de acción, amosando actitudes de iniciativa e constancia.
Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, especialmente animais e plantas.
Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as actividades realizadas
e os resultados obtidos mediante diferentes representacións.
O xabaril e o lobo
Nos Torgás hai espazo bastante para xogos de pilla-pilla. Este é un xogo que simula a relación predadorpresa e ilustra como o lobo caza en manda. A consigna de partida é que tanto os lobos como os xabarís
deben aos da súa especie.
Divídese o grupo en xabarís e lobos, a razón de catro xabarís por lobo. Para que un lobo cace un xabaril,
terá que inmovilizalo completamente, abrazándoo. O xabaril pode defenderse só ou axudado por outros,
evitando o abrazo.
Cando un xabaril resulte cazado, pasará a ser lobo, ata que todo o grupo sexa de lobos.
No terreo de xogo hai dúas casas para o xabaril, nas que está a salvo e das que pode entrar e saír libremente.
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4.2 2º e 3º Ciclo de Educación Primaria
4.2.1 Material de aula. Aprendemos a orientarnos
Esbozo con iconas de catro puntos de referencia claramente visibles: Monforte de Lemos, Santuario de
Cadeiras, o río Sil e o propio miradoiro desde onde se fai a observación, Os Balcóns dos Mouros.
Se a visita se fai ao mediodía, e segundo a época do ano, a sombra dos rapaces coincidirá coa dirección
Norte. Poden reflexionar sobre que parte do seu corpo está mais quente nese momento para iniciarse na
comprensión das diferenzas notorias de vexetación entre os cantís orientados ao Norte e ao Sur.
Para o alumnado de terceiro ciclo, pódense solicitar mapas previamente no Concello (Tlf. 988 208010).
Contidos relacionados
2º Ciclo
Utilización de técnicas de orientación no espazo relacionadas cos puntos cardinais.
Iniciación ao uso de planos e mapas da aldea, vila, localidade, cidade.
3º Ciclo
Utilización guiada de planos e de mapas para orientarse e desprazarse, para localizar lugares e
itinerarios, aspectos do mundo físico e político, interpretando o cromatismo, as lendas e os signos
convencionais máis habituais.
Preparación conxunta de visitas e realización de itinerarios para recoñecer elementos da paisaxe e
do relevo.

4.2.2 Material de aula. O pozo do lobo
O texto é unha explicación da problemática do lobo e do funcionamento do pozo do lobo e das batidas
do lobo. Compleméntase co xogo proposto no apartado outras actividades: a batida dos lobos. Para
mais información sobre a cuestión do lobo, ver o libro de David Pérez López na bibliografía de interese.

4.2.3 Material de aula. Conto: O país das cerdeiras
Conto que alegoriza as razóns da directiva hábitats 92/43.
É importante que identifiquen as diferentes razóns que poden motivar a declaración dun hábitat como
prioritario, e de que non sempre os hábitats protexidos son lugares espectaculares, fermosos e verdes.
Tamén é importante salientar que a directiva protexe hábitats moi humanizados, como é o caso dos soutos,
e, no conto, as hortas de verzas e as macetas de xeranios.
Pódeselles pedir aos nenos e ás nenas que escriban outro conto a partir doutros elementos que eles
consideren necesario conservar. Algunhas frases que se poden propor como inicio dun conto son as
seguintes:
Había un país moi grande e moi chan no que existía unha soa montaña altísima, e no alto da montaña
medraba o único abeto daquel país
Había un país no que había un río que fixera unha cova, e dentro da cova vivía unha herba pequena que
servía de alimento a unha lagartixa pequena que servía de alimento a unha aguia mediana que ademais de
comer esa lagartixa comía cada semana centos e centos de ratiños
Había un país no que había mazás de todas as clases: de San Xoán, de San Pedro, de San Miguel, espliegas,
branquiñas, douradas. Polo menos iso contaban os vellos, porque agora só había dúas clases de mazás:
as verdes e as coloradas. Un día, un vello que lembraba o sabor daquela vellas mazás
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Contidos relacionados
2º Ciclo
Valoración da necesidade da conservación do patrimonio (paisaxe, bosques, montañas, praias,
monumentos) e das actuacións responsables de defensa e respecto cara á redonda.
3º Ciclo
Valoración da biodiversidade, interese pola súa conservación.
Recoñecemento da influencia de factores como a actividade humana, os fenómenos meteorolóxicos,
a erosión, terremotos e erupcións volcánicas sobre a paisaxe.
Valoración de actuacións que contribúen á conservación do medio e á sustentabilidade.

4.2.4 Outras actividades propostas
4.2.4.1 Visita ao mosteiro de Santa Cristina
Recoméndase a visita ao mosteiro de Santa Cristina co alumnado de segundo e de terceiro ciclo de primaria.
O lugar impresiona polo recóndito e afastado que está hoxe en día. Os nenos e nenas poden reflexionar
sobre a relatividade temporal dos conceptos de centro e periferia e sobre o impacto que neste sentido
supuxo a construción do encoro de Santo Estevo nos anos cincuenta, interrompendo a comunicación en
barca entre as que hoxe son as terras lucenses e as ourensás.
Hai algunhas lápidas reaproveitadas con inscricións en números romanos. Especialmente no piso superior
do claustro, ao final seguindo de fronte desde as escaleiras, baixo unha xanela que mira ao canón poderán
ler sen dificultade as inscricións da data.
Para unha iniciación á evolución de estilos artísticos, desde o acceso ao claustro, vemos a arcada renacentista,
moi proporcionada e simple, que contrasta coa arcada de inicios do gótico que serve de base á torre.
Esta arcada dános o patrón estrutural do que debeu ser o primitivo claustro, resultando moi evidentes as
diferenzas estéticas entre as dúas épocas. A arcada soe estar recuberta de brións. Os alumnos e as alumnas
poden reflexionar sobre a dureza da regra monacal, pois desde esa bancada suponse que o monxe
encargado lles lía a regra de San Bieito aos monxes no claustro.
Con alumnado do terceiro ciclo de primaria pode utilizarse unha aproximación aos referentes simbólicos
da arte románica a partir do material de aula proposto para E.S.O.: o simbolismo na arte románica e gótica.
Contidos relacionados
2º Ciclo
Valoración e identificación dalgunhas producións artísticas que forman parte do patrimonio cultural
Galego.
Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada persoa.
Recoñecemento e valoración do significado dalgunhas pegadas antigas na redonda (tradicións,
edificios, obxectos, manifestacións artísticas).
Aproximación a sociedades dalgunhas épocas históricas a partir do coñecemento de aspectos da
vida cotiá.
Sensibilidade cara á conservación dos restos artístico-culturais presentes na propia redonda.
Análise de imaxes en diferentes formatos identificando elementos variados (enfoque, simetría, repetición,
distribución espacial, plano, xestos...).
Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada persoa, para cada
cultura e para cada época.
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3º Ciclo
Caracterización dalgunhas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, medieval, dos
descubrimentos, do desenvolvemento industrial e do mundo no século XX, a partir da análise dos
diferentes modos de vida.
Valoración e respecto polo patrimonio histórico e cultural como fonte de información do pasado e
como signo de identidade.
Planificación conxunta de visitas a museos ou lugares con vestixios do pasado como parte do proceso
de utilización de fontes históricas para a elaboración de traballos sobre algún aspecto histórico.
Valoración e apreciación da obra artística como instrumento de comunicación persoal e de transmisión
de valores culturais.
Interese por coñecer producións artísticas do patrimonio cultural galego e por obter información sobre
as persoas que as produciron.

4.2.4.2 Visita aos Torgás
Xogos
Ademais dos aquí descritos, pódese facer o Paseo a cegas proposto para EI.
A Cámara Fotográfica
Consiste en tomar instantáneas da realidade.
Por parellas, a que fai de cámara fotográfica colócase diante cos ollos pechados. A fotógrafa ou fotógrafo
colócase detrás, coas mans nos ombreiros, e é quen dirixe os pasos da cámara fotográfica.
Cando a fotógrafa preme no ombreiro dereito da cámara, esta abrirá os ollos un segundo e volverá a
pechalos. Despois cambiarán os papeis.
Pódense tomar instantáneas de paisaxes ou detalles. As imaxes mentais así obtidas resultan moi potentes
e sorprendentes. Na posta en común de todas as imaxes obtidas polo grupo cada quen falará das que
mais lle impresionaron e das sensacións que experimentou.
Este xogo pode resultar moi útil como introdución nos Torgás, centrando a atención do grupo e estimulando
a súa curiosidade á chegada.
O xogo das personaxes secretas
Colócanse etiquetas na fronte, dous lobos e dous cazadores por cada catro ovellas. Ás ovellas permíteselles
ver a súa etiqueta, aos lobos e cazadores non. (a cada un díselle ao ouvido ou ben o que é, ou ben que
ten que averigualo).
Consigna: pódense facer xestos, pero non falar.
Este xogo permite sentir o efecto que fai sobre os demais a nosa imaxe externa. Na avaliación de grupo,
preguntar a cazadores e lobos cmo se sentiron cando as ovellas saían fuxindo. (Fonte: adaptación de La
alternativa del juego).
A batida dos lobos
Xogo de simulación sobre o equilibrio predador-presa.
Materiais: Unha corda de 1,5 m.
Tarxetiñas para escribir o papel de cada un: lobo, ovella, xabaril, cazador, na seguinte proporción:
1 lobo / 1 cazador / 3 ovellas / 2 xabarís
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Divídese o grupo en ovellas, xabarís, lobos e cazadores, delimítase o terreo de xogo e nas catro esquinas
establécense as casas para os xabarís e as ovellas, nas que estarán a salvo e das que poden entrar e saír
libremente.
As consignas para o grupo son as seguintes:
Os lobos teñen que cazar libremente, xabarís ou ovellas. Unha presa considérase cazada cando un ou
varios lobos consiguen abrazala completamente. Os lobos que non consigan cazar nada considéranse
mortos de fame e pasan a ser ovellas. (poden establecerse intervalos de cinco minutos para isto, se
os lobos non cazan).
Os xabarís poden defenderse cos brazos para evitar ser abrazados, as ovellas non poden defenderse
de ningunha maneira excepto correndo.
Os cazadores non poden intervir no xogo ata que o lobo cace unha ovella. Cando esto sucede, saen
ao terreo de xogo provistos da corda. O lobo está cazado cando queda acurralado contra un dos límites
do terreo de xogo pola corda. Se un cazador se enfronta só a un lobo e este o toca, resulta morto e
pasa a ser ovella.
Consignas para os/as profesores/as:
Pódeselles suxerir a ovellas e xabarís que se manteñan en grupos como estratexia de protección,
dispersándose en distintas direccións cando o lobo se achega.
Avaliación do xogo:
Como se sentiron cada un dos animais que interveñen?
Querían os lobos cazar ovellas?
Querían os cazadores cazar o lobo, aínda que non comera ovellas?
Consideraron os lobos que era abusivo o método dos cazadores?
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4.3 Educación Secundaria Obrigatoria
4.3.1 Material de aula. Os documentos forais
A publicación, en 2010 dunha tese de doutoramento que transcribe e analisa a documentación conservada
do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil (Víctor Rodríguez Muñiz, ver apartado de bibliografía) constitúe
un feito importantísimo no coñecemento da historia deste lugar. Nesta ficha descríbese moi brevemente
o proceso de investigación histórica e selecciónase un documento (unha carta de aforamento) segundo a
transcrición do galego medieval, polo que resultará de lectura difícil para o primeiro ciclo sen axuda. Na
carta aparece o aforamento do paso sobre o Sil, ademais doutros bens. Abade e monxes pasan gratuitamente,
pois na época medieval o mosteiro tiña o dominio da ribeira lucense.
Contidos relacionados
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
2º Curso
Os séculos medievais. A sociedade, a economía e o poder na Europa feudal. A cultura e a arte medieval.
4º Curso
Procura, selección e obtención de información de fontes escritas, obtida segundo criterios de veracidade
e pertinencia, diferenciando os feitos das opinións e as fontes primarias das secundarias. Contraste
de informacións contraditorias e/ou complementarias a propósito dun mesmo feito ou situación.
Análise e traballo con textos históricos de especial relevancia.
Lingua Galega e Literatura
3º e 4º Curso
Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa historia social ata o
século XIX, con manexo de textos da época e información dos medios e tecnoloxías da comunicación.
Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

4.3.2 Material de aula. O simbolismo na arte románica e gótica
Proponse unha ficha sobre a simboloxía na arte
románica. Para entender a relevancia que estas
decoracións tiveron na súa época, compáranse coa
capacidade de comunicación de símbolos
contemporáneos.
Pídeselles aos alumnos e ás alumnas que atopen
o tetramorfos románico, claramente visible no arco
da portada do claustro, unha peza fermosamente
traballada. Resulta especialmente asombroso o
traballo escultórico que detalla cada unha das plumas
da aguia, simbolizando a San Xoán.
O rosetón da igrexa está tamén traballado recreando
a idea do tetramorfos e todos os seus elementos
están colocados en múltiplos de catro. Non lles será
difícil, ademais, atopar a analoxía entre a decoración
do rosetón e a silueta de Mickey Mouse, que
abondará na idea da necesidade de que unha
comunidade comparta os símbolos para que estes
resulten efectivos na súa función de comunicación.
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Con respecto á portada da igrexa, resulta claramente
visible a recreación simbólica do número tres,
símbolo da Trindade.
Para comprender a simboloxía medieval, cómpre
ter en conta que a Escolástica herdou a tradición
Aristotélica e, polo tanto, a Pitagórica. Unha selección
de textos medievais que aluden á importancia do
número na estética medieval pode atoparse no libro
de Jessica Jacques Pi citado no apartado de
bibliografía.
Tetramorfos en Santa Cristina. De esquerda a dereita, o león,
o home con ás, a aguia e o boi.

Contidos relacionados
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
1º Curso
Coñecemento dos elementos básicos que caracterizan as manifestacións artísticas máis relevantes,
contextualizándoas na súa época. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico,
particularmente o propio, como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación.
2º Curso
Recoñecemento de elementos básicos que caracterizan os estilos artísticos e interpretación de obras
significativas considerando o seu contexto. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico
como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación.
Os séculos medievais. A sociedade, a economía e o poder na Europa feudal. A cultura e a arte medieval.
Educación Plástica e Visual
1º, 2º, 3º Curso
Lectura de imaxes, recoñecendo os elementos visuais, conceptuais e relacionais.
Recoñecemento das finalidades comunicativa, expresiva e estética da comunicación visual.
Exploración dos posibles significados dunha imaxe segundo o seu contexto expresivo e referencial,
e descrición dos seus elementos formais.
Interese pola observación sistemática.
Matemáticas
2º, 3º, 4º Curso
Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas relacionadas
coas matemáticas ao longo da historia.

4.3.3 Material de aula. A sangría demográfica das zonas rurais
Nesta ficha, o alumnado dispón dunha táboa de datos de poboación en Parada de Sil e a súa comarca
entre 1991 e 2007. (Fonte I.G.E.) Os datos son de obtención doada no portal educativo do IGE (ver apartado
de recursos en rede), así como a definición dos conceptos que se manexan (saldo vexetativo e índice de
envellecemento).
A táboa de datos mostra claramente a perda de poboación provocada pola emigración entre a década dos
oitenta e o noventa, manténdose unha tendencia á baixa máis moderada desde aquela.
Desde a páxina web do INE poden tamén consultarse series históricas de poboación por concellos desde 1911.
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Contidos relacionados
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
1º Curso
Interpretación de gráficos e elaboración destes a partir de datos.
2º Curso
A poboación e a evolución histórica da súa distribución. Aplicación dos conceptos básicos de
demografía á comprensión dos comportamentos demográficos actuais, análise e valoración das súas
consecuencias no mundo, en España e en Galicia. Elaboración e interpretación de datos e gráficos
de demografía.
3º Curso
A realidade territorial de Galicia. Aldeas, parroquias, vilas e áreas urbanas. Comarcas e parroquias.
Os desequilibrios espaciais.
Matemáticas
1º Curso
Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e medidas ou sobre elementos
ou relacións espaciais.
Porcentaxes para expresar partes dun todo, cotas de participación ou variación de magnitudes.
Aplicacións á vida cotiá. Calculo mental, escrito e con calculadora para obter porcentaxes habituais.
Interpretación puntual e global de informacións presentadas nunha táboa ou representadas nunha
gráfica.
2º Curso
Aumentos e diminucións porcentuais.
Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados de forma
gráfica.
Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crecemento e decrecemento. Continuidade
descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos.
Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun enunciado
ou dunha expresión alxébrica sinxela.
Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e interpretación
de gráficas.
3º Curso
Construción da gráfica axeitada á natureza dos datos e ao obxectivo desexado, para o mellor
coñecemento dun fenómeno procedente do medio social ou físico.

4.3.4 Outras actividades propostas para E.S.O.
4.3.4.1 Visita aos Torgás
Os xogos propostos para EI e EP darán tamén bo resultado cos alumnos de ESO, especialmente o paseo
a cegas e a cámara fotográfica.
Na oficina de turismo de Parada de Sil pódense conseguir mapas da zona de calidade para a visita co
alumnado, que desde o miradoiro dos Torgás constitúen un excelente material de traballo. A maioría non
recollen a outra beira do Sil por pertencer a unha provincia diferente, polo que para facer prácticas de
orientación de mapas hai que procurar cartografía máis ampla.
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Contidos relacionados
Ciencias da Natureza
1º Curso
Recoñecemento do importante papel da auga no clima, así como na paisaxe e nos seres vivos.
Razóns da importancia da biodiversidade e a súa valoración como un patrimonio natural.
2º Curso
Utilización de criterios para clasificar as diferentes fontes de enerxía. Valoración, desde o punto de
vista ambiental, do emprego de fontes de enerxía renovables e non renovables.
Análise dos procesos de xeración de enerxía a partir de diferentes fontes, do transporte e do consumo
de enerxía en Galicia. Valoración das repercusións ambientais.
Identificación dos compoñentes dun ecosistema,medio abiótico e comunidade e recoñecemento da
influencia dos factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.
Coñecemento dalgún espazo protexido en Galicia.
3º Curso
Análise da paisaxe como resultado da acción conxunta dos fenómenos naturais e a intervención
humana. Uso de mapas topográficos sinxelos para a súa lectura e interpretación.
Identificación mediante imaxes e/ou observacións de campo da acción dos diferentes axentes
xeolóxicos externos sobre as rochas e a paisaxe: a meteorización, os torrentes, as augas subterráneas,
os ríos, o mar, o xeo e o vento. Identificación do papel dos axentes internos na formación do relevo.
4º Curso
Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa magnitude, a datación relativa e absoluta.
Recoñecemento e valoración da formación e destrución do solo, do impacto dos incendios forestais,
das especies invasoras e a súa relación coa evolución e a sucesión no ecosistema. Constatación da
modificacións dos ambientes polos seres vivos e valoración da intervención humana.
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
1º Curso
Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas e características. Percepción da
realidade xeográfica mediante a observación directa ou indirecta.
Elaboración de traballos de campo sobre a realidade xeográfica máis próxima e/ ou o patrimonio
arqueolóxico da redonda.
Os grupos humanos e a utilización do medio: análise das súas interaccións. As paisaxes naturais e
humanizadas. Principais unidades paisaxísticas en Galicia e España. A organización do territorio en
Galicia: a dispersión da poboación en pequenos asentamentos (aldeas), as parroquias, as vilas e as
áreas urbanas.
Riscos. Estudo dalgún problema ambiental como, por exemplo, a acción humana sobre a vexetación,
o problema da auga ou o cambio climático. Toma de conciencia das posibilidades que o medio ofrece
e disposición favorable para contribuír ao mantemento da biodiversidade e a un desenvolvemento
sostible.
3º Curso
Obtención e procesamento de información a partir da percepción das paisaxes xeográficas da redonda
ou/e imaxes, de fontes orais e de documentos visuais, cartográficos e estatísticos, incluídos os
proporcionados polas tecnoloxías da información e a comunicación. Comunicación oral ou escrita da
información obtida.
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Toma de conciencia do carácter esgotable dos recursos e da necesidade de racionalizar o seu
consumo. O impacto da actividade económica: riscos e problemas ambientais. Medidas correctoras
e políticas de sustentabilidade. Disposición favorable para contribuír á racionalización no consumo
e ao desenvolvemento humano de forma equitativa e sustentable.
A realidade territorial de Galicia. Aldeas, parroquias, vilas e áreas urbanas. Comarcas e parroquias.
Os desequilibrios espaciais.

4.3.4.2 Actividade sobre a Rede Natura 2000
A Rede Natura 2000 é o resultado da directiva hábitats (92/43/CEE), que busca coordinar e sistematizar
a ordenación dos espazos naturais na comunidade europea. Os alumnos e alumnas da E.S.O. poden
achegarse á comprensión da directiva 92/43/CEE a partir do conto O país das cerdeiras, incluído como
material para 2º e 3º ciclo de primaria ,comparándoo con extractos da norma. No artigo 1 da directiva
defínense os conceptos básicos (conservación, hábitat, hábitat prioritario). Poden comparar o conto co
devandito artigo 1 e coa listaxe de hábitats de interese comunitario (Anexo I da Directiva). O texto da
directiva en PDF é facilmente localizable na Internet. (aínda que non comprendan, especialmente no primeiro
ciclo, a linguaxe excesivamente técnica para a denominación dos hábitats).
Desde Os Torgás o alumnado pode identificar os seguintes hábitats:
No canón:
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos (canchais).
8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica (cantís).
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira.
8310 Covas non explotadas polo turismo (pequenas buracas, non hai ningunha visible pero poden
intuírse. Son moi importantes para poboacións de morcegos e anfibios, ademais de fauna
invertebrada).
9330 Sobreirais.
9340 Aciñeirais.
Na paisaxe:
9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Qercus pyrenaica.
9260 Soutos.
Contidos relacionados
Ciencias da Natureza
1º Curso
Razóns da importancia da biodiversidade e a súa valoración como un patrimonio natural.
2º Curso
Identificación dos compoñentes dun ecosistema, medio abiótico e comunidade e recoñecemento da
influencia dos factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.
Coñecemento dalgún espazo protexido en Galicia.
3º Curso
Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico utilizando as tecnoloxías
da comunicación e da información e outras fontes.
4º Curso
Recoñecemento e valoración da formación e destrución do solo, do impacto dos incendios forestais,
das especies invasoras e a súa relación coa evolución e coa sucesión no ecosistema. Constatación
da modificacións dos ambientes polos seres vivos e valoración da intervención humana.
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Resolución do 1 de outubro de 2008 (DOG 3/11/2008). Declaración BIC mosteiro de Santa Cristina,
que contén delimitación do espazo incluído.
Decreto 78/2009, do 2 de Abril de 2009, polo que se declara ben de interese cultural, con categoría
de monumento, o mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, no Concello de Parada de Sil. (DOG
17/4/2009).
Directiva 92/43/CEE (Directiva hábitats), sobre os hábitats de interese comunitario para a identificación
dos espazos incluídos na Rede Natura 2000.
Lei 9/2001, de Conservación da Natureza (DOG 4/9/2001).

5 RECURSOS EN REDE

Sitio oficial do Concello de Parada de Sil
http://www.paradadesil.es

Clube de Montaña Ribeira Sacra
http://www.ribeirasacracm.org/

Blog con información actualizada sobre a excavación arqueolóxica no Xacemento de San Vitor
http://sanvitordebarxacova.wordpress.com/

Visor Sixpac
Fotografías aéreas, cartografía, etc.
Para a opción de buscas progresivas, introducir provincia: 32, concello: 58.
http://emediorural.xunta.es/visorsixpac

Documental antigo sobre a construción da presa de Santo Estevo
http://www.youtube.com/watch?v=JvVIrdFDcVU

Páxina do IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural)
www.ibader.org
Para a descarga dos documentos citados na bibliografía:
http://www.ibader.org/archivos_difusion.asp

Sistema de información territorial da Xunta de Galicia
Sitio de información especializada. Pide datos de rexistro para acceder á información, que se enchen facilmente.
http://inspire.xunta.es/siteb/acceso.php

Información sobre Morcegos
http://www.morcegosdegalicia.org

Portal educativo do Instituto Galego de Estatística
http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm

6 ANEXO I

Tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE presentes no LIC Canón do Sil
3260 Ríos dos pisos basal a montano
3270 Ríos de ribeiras lamacentas (Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.)
4030 Queirogais secos europeos
5230 Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis
6220 Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea
6410 Prados con Molinia
6430 Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas
6510 Prados de sega de baixa altitude
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos
8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira
8310 Covas non explotadas polo turismo
9180 Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion
91E0 Bosques aluviais de Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa
9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Q. pyrenaica
9260 Soutos
92A0 Bosques aluviais de Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa de Salix alba e Populus alba
9330 Sobreirais
9340 Aciñeirais

6 ANEXO II

Catálogo de especies vexetais e animais silvestres protexidas presentes na Ribeira Sacra
Relación de Especies de flora, invertebrados, peixes, anfibios, réptiles e mamíferos de interese para a
conservación (Anexo II y IV da DC 92/43/CEE), incluidas no Catálogo Nacional e Galego de Especies
Ameazadas, citadas no LIC Canón do Sil. Fonte: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade
da Xunta de Galicia).
(Reproducido de Rodríguez Guitián e outros: Guía viaxe de prácticas. Curso Home, auga e paisaxe na Ribeira
Sacra. Monforte, 9-12/11/2010).
Nome científico

Nome en galego

Nome en castelán

Vermella
Escalo

Vermejuela
Boga

Sapo parteiro común
Sapo corriqueiro
Salamantiga galega
Sapo raxado
Limpafontes común
Ra patilonga
Ra verde
Limpafontes verde

Sapo partero común
Sapo corredor
Salamandra rabilarga
Sapillo pintojo ibérico
Tritón ibérico
Rana patilarga
Rana común
Tritón jaspeado

Escancer común
Esgonzo común
Cobra lagarteira meridional
Sapoconcho común
Lagarto das silvas
Cobra de auga
Cobra de colar
Lagartixa dos penedos
Lagartixa rabuda
Serpe riscada

Lución
Eslizón tridáctilo ibérico
Culebra lisa meridional
Galápago europeo
Lagarto verdinegro
Culebra viperina
Culebra de collar
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Culebra de escalera

Flora
Cladonia subgenus Cladina
Narcissus bulbocodium
Narcissus triandrus
Ruscus aculeatus
Sphagnum spp.
Invertebrados
Cerambyx cerdo
Euphydryas aurinia
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Peixes
Chondrostoma arcasii
Chondrostoma duriense
Anfibios
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Lissotriton boscai
Rana iberica
Rana perezi
Triturus marmoratus
Réptiles
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella girondica
Emys orbicularis
Lacerta schreiberi
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Rhinechis scalaris
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Nome científico

Nome en galego

Nome en castelán

Morcego da fraga
Lobo
Gato bravo
Rato de almizcre
Algaria/Xeneta
Londra
Armiño
Tourón
Morcego das ribeiras
Morcego de orellas fendidas
Morcego rateiro grande
Morcego común
Morcego orelludo común
Morcego orelludo gris
Morcego grande de ferradura
Morcego pequeno de ferradura

Murciélago de bosque
Lobo
Gato montés
Desmán
Gineta
Nutria
Armiño
Turón
Murciélago ribereño
Murciélago de Geoffroy
M. ratonero grande
Murciélago común
M. orejudo dorado
M. orejudo septentrional
M. grande de herradura
M. pequeño de herradura

Azor
Gabián
Ferreiriño subeliño
Laverca
Martiño peixeiro
Perdiz rubia
Alavanco real
Pica das árbores
Vencello común
Aguia real
Garza real
Bufo pequeno
Moucho común
Miñato común
Avenoiteira cincenta
Gabeador común
Reiseñor da auga
Cigoña branca
Merlo rieiro
Aguia branca
Rapiña cincenta
Cuco papudo
Rula turca
Pomba zura
Pombo torcaz
Corvo viaraz
Gralla cereixeira
Paspallás
Cuco común
Anduriña do cú branco
Peto real
Escribenta riscada
Escribenta liñaceira
Verderola
Paporrubio común
Falcon peregrín
Falcón pequeno

Azor
Gavilán
Mito
Alondra común
Martín pescador
Perdiz roja
Anade real
Bisbita arbóreo
Vencejo común
Aguila real
Garza real
Buho chico
Mochuelo común
Ratonero comùn
Chotacabras gris
Agateador común
Ruiseñor bastardo
Cigüeña blanca
Mirlo acuático
Aguila culebrera
Aguilucho cenizo
Críalo
Tórtola turca
Paloma zurita
Paloma torcaz
Corneja negra
Grajilla
Codorniz común
Cuco
Avión común
Pico picapinos
Escribano montesino
Escribano soteño
Escribano cerillo
Petirrojo
Halcón peregrino
Alcotán

Mamíferos
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Lutra lutra
Mustela erminea
Mustela putorius
Myotis daubentonii
Myotis emarginata
Myotis myotis
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Aves
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Ardea cinerea
Asio otus
Athene noctua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Ciconia ciconia
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Clamator glandarius
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbica
Dendrocopos major
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
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Nome científico

Falco tinnunculus
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Milvus migrans
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oenanthe hispanica
Oriolus oriolus
Otus scops
Pandion haliaetus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus ibericus
Pica pica
Picus viridis
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Riparia riparia
Saxicola torquata
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Troglodytes troglodytes
Tyto alba
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Upupa epops

Nome en galego

Lagarteiro peneireiro
Cotovía dos caminos
Galiña de río
Pega marza
Aguia caudal
Fulepa amarela
Anduriña acalugada
Anduriña común
Picanzo vermello
Picanzo real meridional
Cotovía pequena
Reiseñor común
Miñato queimado
Melro rubio
Merlo azul
Lavandeira branca
Lavandeira real
Pedreiro amarelo
Ouriolo
Moucho de orellas
Aguila pescadora
Ferreiriño común
Ferreiro becachís
Ferreiriño cristado
Ferreiro abelleiro
Miñato abelleiro
Rabirrubio tizon
Picafollas de Bonelli
Picafollas común
Pega rabilonga
Peto verdeal
Azulenta común
Anduriña dos penedos
Choia biquivermella
Paporrubio real
Estreliña riscada
Anduriña das barreiras
Chasca común
Piquelo azul
Pomba brava
Rula común
Avelaiona
Papuxa das amoras
Papuxa apardada
Papuxa paporrubia
Papuxa común
Papuxa cabecinegra
Papuxa montés
Somormullo pequeño
Carrizo
Curuxa común
Merlo común
Tordo galego
Tordo charlo
Bubela común

Nome en castelán

Cernícalo vulgar
Cogujada común
Polla de agua
Arrendajo
Aguila calzada
Zarcero común
Golondrina daúrica
Golondrina común
Alcaudón dorsirrojo
Alcaudón real
Totovía
Ruiseñor común
Milano negro
Roquero rojo
Roquero solitario
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Collalba rubia
Oropèndola
Autillo
Aguia peixeira
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero comùn
Halcón abejero
Colirrojo tizón
Mosquitero papialbo
Mosquitero común
Urraca
Pito real
Acentor común
Avión roquero
Chova piquirroja
Camachuelo común
Reyezuelo listado
Avión zapador
Tarabilla común
Trepador azul
Paloma bravía
Tórtola común
Cárabo común
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Curruca carrasqueña
Curruca zarcera
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Zampullín chico
Chochín
Lechuza común
Mirlo común
Zorzal común
Zorzal charlo
Abubilla
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O trasgo e o castiñeiro
- Ola! son Trambís, o trasgo do Cudicán!
Son un pouco vello, como esta aldea, porque
nacín aquí cando a aldea se estaba construíndo
e aquí quedei. Gustábame cando sempre estaba
chea de xente que ía e viña.
Lémbrome ben de cando plantaron o
castiñeiro no que eu vivo: foi o pai do
meu amigo o Roi que daquela era mozo.
Cando o castiñeiro medrou xogabamos
a subirnos a el e ata fixemos unha
cabana no alto.
O Roi fíxose vello, pero os seus
fillos seguiron xogando comigo
no alto do castiñeiro. E despois
os seus netos e os seus bisnetos.
Daquela, cando o Roi xa era moi
velliño e eu seguía empoleirado
no alto do castiñeiro con
pequenos coma vós, dinme conta
de que eu era un trasgo auténtico
e que ía vivir moito máis de mil
anos. O Roi sabíao tamén. Entón,
cando xa era tan vello, tan vello,
que sabía que ía morrer,
chamoume onda el e díxome:

-Trambís, eu non son un trasgo e algún día
hei morrer. Pero ese castiñeiro no que
xogabamos de nenos non vai morrer aínda,
e ti tampouco. Plantouno o meu pai cando
eu nacín, pero ti has coidalo para que durante
moitos anos siga dando esas castañas
tan boas. Porque, sabes o que mais me
gusta na castañeira? Gústame sentar
na xanela da casa a mirar os cativos
arredor do castiñeiro e lembrarme de
cando nós xogabamos coma eles.
Cando morreu o Roi, apareceu
onda min unha fada vestida de
gris e ofreceume facerme
invisible para poder coidar
mellor do castiñeiro. Eu aceptei
deseguida, e desde aquel
momento vivo neste castiñeiro
sen que ninguén saiba que o
coido en secreto. Non sei canto
tempo hai diso, cerca de mil
anos ou así. A miña fada estivo
por aquí aínda un tempo, pero
acabou marchando. Era a fada
das pedras e por iso levaba o
vestido da cor da pedra.

Viviu no Cudicán todo o tempo
que tardou en facerse o canón do
Sil, tan profundo que durante anos
e anos as pedras foron escachando
para deixarlle ao río o seu sitio aló
abaixo. Cando cada anaco de rocha estivo
fendido e eu aquí invisible coidando do castiñeiro
máis vello de todos, a fada veu verme un día
para dicirme que aínda había montañas e vales
que a necesitaban. Choramos os dous un pouco,
da pena que nos daba separarnos, pero
consolámonos pensando que eu quedaría aquí
espreitando os nenos e nenas que tanto lle gustaban
ao Roi e que ela marcharía para outro lugar onde un
río necesitara un paso na montaña.

Atopas entre os castiñeiros
do camiño o castiñeiro
máis vello do Cudicán,
onde vive Trambís?

Agora xa ninguén se acorda de Trambís, o trasgo
dos castiñeiros do Cudicán, pero eu sigo aquí,
véndovos a vós pasar, e alédome moito cando
algún de vós atopa o castiñeiro máis vello do
Cudicán e no fondo, moi fondo, aló no fondo
de todo, sabe que o trasgo invisible está dentro.

_____________________

E de cada vez que veñen cativos coma vós
a visitarnos, lémbrome do meu amigo Roi,
que cando era vello andaba sempre á
espreita de mirar os cativos xogar arredor
do seu castiñeiro. Cando vós sexades
maiores traede aquí os vosos fillos para
que Trambís poida seguir contento
coidando do vello castiñeiro.

_____________________
_____________________
_____________________
Coñeces algunha persoa
maior a quen lle guste
mirarte xogar?

_____________________
_____________________
Coñeces algunha árbore
pequena que se plantara
hai pouco tempo?
_____________________
_____________________
_____________________

A nena e o lobo
Había unha vez un lobo pequeno que
soñaba con xogar cos nenos. Imaxinaba
que xogaba con eles á pelota e a que lle
tiraban un pau e el o recollía. Tamén
soñaba que era moi amigo dunha nena
e xuntos corrían por un prado ata que
non podían máis e, ao primeiro que caía
ao chan, o outro facíalle cóxegas, ata que
rebentaban os dous coa risa.
Aquel lobo estaba triste, porque cada vez
que a súa mai o escoitaba falar de nenas
e de nenos asustábase moito:
- Ai, meu fillo, se te atopa a xente non
che deixa nunca máis volver á nosa cova!
Así que aquel lobo pequeno tíñalle moito
medo á xente, incluso aos nenos e ás
nenas pequenos.
Pero un día, aquel lobo pequeno estaba
durmindo unha sesta e cando espertou,
unha neniña mirábao. Tiña unha pelota
na man, pero o lobiño colleu un susto
enorme e subiu dun chimpo ao alto dun
penedo. Á nena deulle a risa, e berroulle:
- Baixa xogar un pouco comigo á pelota,
anda!

Resultaba que a aquela nena nunca lle contaran
contos de lobos malos, así que cando atopou o
lobiño durmido, o único que lle deron foron
ganas de xogar.
O lobo tardou un pouco en
baixar do penedo, de tantos
contos de xente mala que lle
contaran. Pero como a nena
parecía moi boa e por alí non
había ninguén máis, por fin
baixou. Xogaron toda a tarde á
pelota e a correr, e ela tiráballe
un pau e o lobo ía buscalo, aínda
que fora polo medio das silvas.
Fixéronse amigos secretos. O lobo convenceu a
súa manda de que comer ovellas era unha
porcallada, porque a carne estaba chea de la que
se lles quedaba nos dentes. E a nena foi dicindo
pola aldea que os lobos só querían vivir tranquilos
no monte cazando corzos e xabarís. O seu amigo
lobo encargábase de que non andaran os xabarís
pola aldea. A nena procuraba que ninguén fora
molestar os lobos ao monte.
Naquela aldea nunca máis os lobos e a xente se
levaron mal e nunca máis os lobos tiveron medo
da xente nin a xente tivo medo dos lobos.

Como é un lobo?
Aquí tes varios lobos. Escolle un do que quixeras facerte moi amigo e colórao.

Aprendemos a orientarnos: Uso dun mapa
Sabes onde está o Norte?
Monforte de Lemos

Podes averigualo se orientas este mapa desde un
lugar con boas vistas como Os Balcóns dos
Mouros.
Faise así: Tes que buscar na paisaxe que estás
vendo algunha cousa que saia tamén no mapa
(puntos de referencia). Se unha montaña queda á
túa dereita, que no mapa quede tamén á dereita.
Unha vez que a paisaxe que ves coincida coa que
está debuxada no mapa, a rosa dos ventos do
papel estará marcándoche o Norte.

Santuario de Cadeiras
Río Sil

Sampil
Balcóns dos Mouros
Os Torgás

Río Sil
Parada de Sil

Sacardebois

Cristosende

O pozo do lobo
Hai moitos anos, cando aínda non se inventaran as escopetas nin nada
parecido, se unha manda de lobos viña a dar moi preto dunha aldea,
comían moito gando que era o que a xente tiña para comer. Era un problema
grave, así que a xente inventou xeitos de cazar os lobos, que eran e seguen
sendo moi listos e moi áxiles e escapaban moi rápido polo monte.
Inventaron varias clases de trampas. Se unha
aldea non tiña trampa para lobos, a xente levaba
moito traballo correndo tras deles polo monte.
Tiñan que pórse de acordo todos os veciños
da aldea, organizábanse e quedaban de cando
en vez (polo menos unha vez ao ano) para ir
correr os lobos ao monte. Nos sitios nos que
tiñan trampas xa preparadas, ían todos polo
monte asustando os lobos para levalos á trampa.
Facía falta moita, moita xente e chegaban á
casa pola noite moi cansos. Esta trampa de
Parada de Sil chámase O pozo do lobo.
No tempo dos teus bisavós, había moitos lobos en Parada de Sil. Eran
tantos que non atopaban comida no monte. Andaban polas aldeas buscando
comida cando tiñan moita fame.
No tempo dos teus bisavós, cando unha nena ou un neno saían coas
ovellas a que paceran no monte, podía vir o lobo.
Imaxinas que os teus pais te mandaran gardar as ovellas despois da escola
e viñera un lobo a comer un año? E se o rabaño fora moi pequeno, como
eran aquí, e só houbese tres ou catro años na casa para todo o ano?
As nenas e os nenos que se atopaban co lobo, tornábano co caxato que
levaban para gardar as ovellas. Asustábano como podían, berrando e
ameazándoo co caxato. Menos mal que os lobos tiñan moito medo da
xente e saían correndo co rabo entre as pernas.

Despois, inventáronse as escopetas e o veleno para os lobos. No tempo
dos teus avós, morreron envelenados case todos os lobos galegos. Tamén
morreron moitos outros animais que comían o veleno. Hoxe en día, está
prohibido o veleno porque mata moitos animais valiosos e porque se no
monte non hai ningún lobo outros animais crían demasiado e convértense
nun problema. O xabaril é un exemplo disto. Está ben que os lobos non
anden nas aldeas asustando todo o mundo, pero non está ben que
desaparezan de todo. Os lobos que quedan agora en Galicia comen sobre
todo animais do monte.
Que farías ti, se tiveras que espantar un lobo ti só?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Cres que chorarías do susto ao chegar á casa?
______________________________________________________________
Que cres que farían os maiores cando llelo contaras?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Coñeces a algunha persoa maior que se atopara co lobo?
_________________________________________________________________
A ti gustaríache ver o lobo?
_______________________________________________________________

O país das cerdeiras
Había un país moi grande onde había vales e ríos e montañas e unhas
terras moi secas no centro, onde chovía pouco e só medraban herbas
raquíticas. Naquel país había aldeas, e nas aldeas, como en todos os
países, hortas con verzas, cerdeiras e mazairas. Había nas xanelas e nos
balcóns macetas con xeranios e roseiras de moitas cores.
A verdade é que a xente naquel país estaba un pouco farta de comer
sempre mazás e cereixas, e un bo día comezaron a poñer tamén peladilleiros,
kiwis, pereiras .. Tanto lles gustaba esta froita, que ninguén mirou polas
mazairas e as cerdeiras e aos poucos foron morrendo.
Un día, nunha aldea daquel país, a unha nena antollóuselle probar as
cereixas, porque nunca as comera. A súa nai lembraba comelas cando
nena, pero aquelas vellas cerdeiras da casa xa secaran. Aínda así, decidiron
que llas habían de pedir a alguén que aínda tivera unha cerdeira vella.
Procuraron todas as hortas da aldea, preguntáronlle a todo o mundo,
esperaron á primavera seguinte, a ver se unha cerdeira brava asomaba a
súa flor entre algún silveiro, pero foi inútil. Foron á aldea do lado, onde
tiñan familia, e a outra, e a outra ata que á fin atoparon un vello que vivía
nun val moi verde e naquel val tan verde o vello tiña un monte enteiro aínda
con cerdeiras.
O caso saíu nos xornais daquel país e a xente empezou a decatarse de
que quedaban poucas cerdeiras. Nomearon un grupo de dous expertos
e tres expertas que percorreu o país na procura de cerdeiras. Cando volveu
o equipo de expertas e expertos, os resultados foron abraiantes: había moi
poucos lugares onde medraran as cerdeiras coma antes. Pero ademais,
os expertos déronse conta de que faltaban moitos merlos, que antes había
por todas partes e agora xa non se vían... cunha excepción si, o monte
que o vello tiña con cerdeiras. Alí había paxaros a esgalla. Tamén se deron
de conta de que neste lugar os raposos comían as cereixas que caían ao
chan e non andaban tanto nos poleiros. Decatáronse de que as cerdeiras
eran moi importantes para todos, aínda para os que non lles gustaban as
cereixas.
Tamén atoparon moitos paxaros nas terras secas onde chovía pouco e só
medraban herbas raquíticas. Decidiron que aquel lugar era importante para
os paxaros.
Camiñando polo país, os expertos e as expertas observaron tamén que
había menos mazairas e que calquera día ía pasar coas mazairas o que
pasara coas cerdeiras. Así que camiñando e camiñando polas aldeas,
tamén viron que había menos xeranios nos balcóns e moitas menos hortas
de verzas que cando eles eran pequenos.

Así que, despois de moito discutilo, naquel país decidiron facer unha listaxe
das cousas que estaban desaparecendo. A lista era esta:
Hortas con mazairas.
Hortas con cerdeiras.
Hortas de verzas.
Macetas de xeranios.
Terras secas onde aniñan
paxaros.

E saíron de novo a camiñar polo país para buscar os lugares onde aínda
había cerdeiras, mazairas, hortas de verzas e macetas con xeranios e, nas
terras secas, os sitios onde vivían os paxaros que non podían vivir noutro
sitio. Fixeron listaxes enormes, aldea por aldea, e cando remataron, había
aldeas que só tiñan uns poucos xeranios, e aldeas nas que quedaba
algunha mazaira. Mais había algunhas aldeas, como naquel val tan verde
onde vivía o vello das cerdeiras, nas que aínda había hortas con mazairas
e con verzas e onde nas casas, en case todas, había macetas con xeranios,
porque naquela aldea a ninguén lle gustaban as flores de plástico.
Cando os expertos e expertas lle levaron os seus resultados ao goberno
do seu país, o goberno reuniuse e declarou a aldea das cerdeiras e as
terras secas Lugares de Importancia Nacional. E o lugar saíu en todos
os xornais e ía moita xente ver como era esa aldea, cos seus pais e cos
seus avós que sempre dicían: Así era a nosa aldea cando nós eramos
nenos. Tamén foi moita xente ver as terras secas, mais os que non vían
os paxaros pensaban que aquel lugar era un ermo onde só medraban
herbas raquíticas.
Desde aquela, naquel país, a xente que ten unha horta cunha cerdeira ou
cunha mazaira síntese moi orgullosa e non as corta. Tamén hai máis xente
que pon xeranios nas xanelas, porque aínda que dan máis traballo son
mais bonitos cós de plástico.
O vello das cerdeiras era tan vello que xa morreu. Un neto seu quería cortar
a metade das cerdeiras do seu avó e plantar castiñeiros, pero o goberno
non lle deixou cortar aquelas árbores que eran importantes para o país.
O rapaz tivo que buscar outro lugar para plantar os castiñeiros. Agora ten
todas as cerdeiras que herdou do seu avó e mais un souto un pouco máis
lonxe.
No país das cerdeiras, agora as cerdeiras e os paxaros están a salvo.

Os documentos forais
Este texto é un exemplo da documentación antiga do mosteiro de Santa Cristina, que lles
proporciona aos investigadores históricos unha valiosa información sobre este mosteiro
e sobre a vida na Idade Media. Un investigador de Ourense, Víctor Rodríguez Muñiz,
transcribiu este e outros documentos (isto é, escribiu de novo en letra de imprenta o
antigo manuscrito para que o poidamos ler). Fixo o mesmo cos 129 documentos antigos
que se conservan deste mosteiro e o resultado publicouno en 2010 en forma de libro,
xunto con moitas conclusións interesantes sobre a historia de Santa Cristina de Ribas de
Sil, ata ese momento moi descoñecida.
Esta carta de aforamento está escrita a man nun pergameo que mide 32,5 x 16,6 cm (algo mais estreito e
mais longo que un folio). Grazas a este traballo, queda constancia de que existían pasos en barca que eran
atendidos polos foreiros, que lles cobraban aos vixeiros e aos labregos, excepto aos monxes, que eran
propietarios do paso.

Sabyan quantos esta carta viren como nos, don Johan Dominguez, abade do moesteiro de
Santa Cristina e o conuento desse meesmo lugar [ ] Johan Vidal de Seabrega, filo que foy
de Johan [ ] de [ ] Peres de Seabrega, para trees uozes, hunas depus hunas, que seam depues
do dito Johan Vidal, o nosso cassar de Santome de Bacel[ ] foron [ ] sequeyros que he su
u logar de San Esteuoo, damos a [mon]tes e a fontes con todas suas perteenças aa tal preyto
que o moredes por vos ou por outro e o lauredes e o paredes bem commo non mingoen ende os
nouos por mingoa de boo paramento, et nos dedes a nos cada ano pollo nosso oueençal que teuer
o nosso uistiario tresçentos soldos de brancos en dia de queendas janeyras en saluo e en pat
da moeda del rey don Affonso de contea quatro dineiros por tres soldos ou a contia delles, et
dardes nos cada ano en dia de san Martino de nouenbro huna porcala e hun almude de vinno,
et quando o abade deytar pidido nos otros cassares do vistiario dades nos no pidido, et passardes
nos a esse nosso porto de Santome sen naboo o abade e os frades e os omees do dito mosteiro
cada que lles for mester dir dalende para aquende e daquende para alende. Et seedes uassalos
do dito mosteiro seruentes e obedientes con todos seus dereytos en pat. Et non uenderdes nen
doardes nen supinnorerdes este dito lugar sen mandado do dito mosteiro, et a morte de cada
huna destas pessoas sobre ditas dardes por loytosa oyto morabedis de brancos doyto en soldo
cada morabedi e al ny mygala.
En Leon e en Castella rey don Affonso. Endeantado mayor en Galyza Aluaro Garçia. Bispo
en Ourense don Aluaro. Feyta a carta sub era de mill e trezentos e oyteenta e sete annos, primeiro
dia de juyo.
Quen este preyto pasar peyte a outra parte cem morabedis e a carta vala.
Os que presentes foron e outorgaron e som testimoyas: Johan Dominguez, abade, testes. Pero
Junqueyra, prior, testimoyas. Johan de San Viçenço, testimoyas. Affonso Ferrandez, testes.
Lopo Martinez.
Et eu Pero Ferrandez, monge e notario do sobredito mosteiro que presente para esto foy e
meu nome e meu sygnal y fiz en testimoyo de uerdade que tal he.
(Extraído do libro: O mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil na Idade Media, de Víctor Rodríguez Muñiz).

para trees uozes, hunas depus hunas, que seam depues do dito Johan
Vidal: para tres voces, unha despois da outra, que sexan despois do dito
Johan Vidal: para tres xeneracións dos seus descendentes.

que o moredes por vos ou por outro: este sistema permitiu no final do
sistema feudal grandes abusos por parte de pequenos rendistas sobre
os labregos.

o lauredes e o paredes bem: que o labredes e o paredes ben, é dicir, que
se traballe a terra e se fagan socalcos con parede de pedra. Esta fórmula
repítese abundantemente nos documentos de Santa Cristina e incluso
moitas veces aparecen documentos nos que se afora terreo de monte
con este mandato, normalmente para plantar novas viñas ou novos soutos.

huna porcala: unha porcalla, un porco cebado. Era común pagar como
renda porcos cebados, a pesar de que a regra de San Bieito, á que se
suxeitaba este mosteiro, lles prohibe aos monxes comer animais de catro
patas, excepto aos enfermos e aos nenos.

pollo nosso oueençal: polo noso ovenzal: encargado de cobrar as rendas
do mosteiro.

Investiga o significado da palabra loytosa (tamén se pode dicir loitosa ou luctuosa).
No texto aparece a expresión: sub era de mill e trezentos e oyteenta e sete annos, primeiro dia

de juyo. Este documento, en realidade, foi feito o 1 de xuño de 1349. Está datado na Era
Hispánica. Investiga que significa isto.

O simbolismo na arte románica e gótica
Fíxate nestes debuxos que aparecen a continuación. Podes escribir baixo eles o que representan?

Debuxa algún outro símbolo contemporáneo: imaxes que todas e todos nós asociamos a unha
determinada idea.

Hai entre eles algún símbolo que as persoas mais maiores (os teus avós, por exemplo), non coñezan?

A forza dos símbolos descansa no seu coñecemento por parte dunha comunidade humana. Os nosos
símbolos contemporáneos cambian moi rapidamente, por iso ti e os teus amigos compartides símbolos
que son propios da vosa xeración.
Na Idade Media a arte utilizou a linguaxe simbólica para representar as ideas que consideraban máis
importantes. Considerábase que era fermoso o que era verdadeiro. Os artistas non eran persoas que querían
comunicar ao mundo a súa particular visión da realidade, senón artesáns que estaban ao servizo da verdade:
a doutrina da igrexa católica. Por iso repítense os motivos e hai unha simboloxía propia da arte románica.
Por exemplo, é común representar os catro evanxelistas por medio de figuras alegóricas. Isto chámase o
tetramorfos románico (do grego tetra=catro e morfos=formas).
Estas figuras son:
San Mateu: home con ás.
San Marcos: o león.
San Lucas: o boi.
San Xoán: a aguia.
Busca o tetramorfos no mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil. Despois podes buscalo noutras
igrexas que coñezas. Verás que resulta moi divertido buscar as mensaxes secretas das pedras.
O número catro, o número do tetramorfos, foi un número moi repetido na simboloxía románica. Segue
sendo un número importante para nós: son catro os puntos cardinais, as estacións do ano
Na portada da igrexa de Santa Cristina están os símbolos que compartiron as persoas que vivían
aquí hai oitocentos anos , cando se construiu: Busca o número catro e os seus múltiplos na portada
da igrexa.

A sangría demográfica das zonas rurais
1981

1986

1991

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total da Comarca 9.794

9.123

5.465

5.019

4.887

4.753

4.710

4.647

4.543

4.410

4.298

4.203

4.102

4.029

A Teixeira

2.030

2.026

743

627

624

611

597

576

569

551

547

536

529

518

Montederramo

2.047

1.810

1.523

1.384

1.367

1.313

1.285

1.266

1.221

1.188

1.130

1.137

1.109

1.072

Castro Caldelas

3.430

3.209

2.111

2.028

2.001

1.935

1.919

1.909

1.895

1.863

1.833

1.769

1.714

1.687

Parada de Sil

2.287

2.078

1.088

980

895

894

909

896

858

808

788

761

750

752

Estes son os datos da poboación da comarca da Terra de Caldelas nas últimas décadas. Cal foi o
Concello que máis poboación perdeu de 1981 a 2007, en porcentaxe?

Calcula a perda de poboación, en termos porcentuais e para o total da comarca:
a)

entre o ano 1991 e o ano 1981

b)

entre o ano 2001 e o ano 1991

Compara os dous resultados obtidos. Como se pode interpretar isto?

Sabes que significa saldo vexetativo?

E índice de envellecemento?

Compara estes datos de Parada de Sil cos datos do Concello onde ti vives
> saldo vexetativo de Parada de Sil (ano 2010): -14
> saldo vexetativo do teu Concello (20 ):
> índice de envellecemento en Parada de Sil (2010): 872
> índice de envellecemento no teu concello (20 ):

