
• Os colexios terán un prazo de inscrición do 16 ao 18 de setembro de 
2019. 

• Os obradoiros levaranse a cabo entre o 30 de setembro e o 18 de 
outubro. 

• A ruta conxunta de todo o alumnado, acompañado do seu profesorado, 
está prevista para o día 22 de outubro de 2019 en que realizarán o tramo 
do Camiño Inglés ao seu paso por Narón, finalizando no Paseo Marítimo 
de Xuvia, para o cal contaremos coa colaboración, como guías, de 
alumnado en prácticas do Ciclo Superior de Guía, Información e 
Asistencia Turísticas do CIFP Rodolfo Ucha. 

 
A Concellería de Turismo do Concello de Narón encargarase do 
seguimiento, control e avaliación dos resultados do proxecto Escolas 
no Camiño. 
 

 

mais info: 
Concello de Narón  
Tel 981 33 77 00 ext 1517 
 
Coordinación do programa 
Óscar. Tel 722 405 724

Datas e prazos de inscricion

-

-



Narón, un concello con historia propia, cunha identidade que o fai singular, é unha 
realidade diversa conformada polo seu patrimonio natural e histórico, a súa paisaxe, a 
súa cultura, e as súas xentes.  Cuarta cidade da provincia coruñesa, oitavo concello de 
Galicia e un dos municipios galegos cun maior crecemento poboacional. 
 
Sendo Narón un concello dinámico, cunha poboación e un tecido asociativo con ampla 
tradición participativa dos asuntos de interese xeral, xurde desde a corporación municipal 
esta idea de proxecto, que atopa na convocatoria recentemente publicada pola Xunta 
de Galicia, de axudas á dinamización do Xacobeo 2021, unha oportunidade de facer 
partícipe ao ente autonómico desta actuación de indubidable interese para a poboación 
naronesa e particularmente para alumnado de 4º e 5º de Educación Primaria dos 
colexios públicos e concertados do Concello de Narón. 
 
 
 
 
 
 
Estímase que no curso 2019-2020 arredor de 700 alumno/as serían os principais 
destinatarios/as deste proxecto de Escolas no Camiño e, a maiores, profesorado e 
estudantes do 2º Ciclo de Turismo do CIFP Rodolfo Ucha e turistas potenciais do 
Concello de Narón. 
 

 
 
Principal:  
Dar a coñecer ao alumnado de cuarto e quinto de primaria dos colexios públicos e 
concertados do Concello de Narón a riqueza natural, histórica e patrimonial do Camiño 
Inglés a Compostela, a través dunha serie de actividades de carácter formativo, e  de 
promoción da actividade física. 
 
Específicos: 
• Amosar dun xeito práctico aspectos importantes da Historia de Narón e comarca de 

Ferrolterra. 
• Dar a coñecer parte da historia das diferentes rutas de peregrinación a Santiago e, 

concretamente, o Camiño Inglés. 
• Explicar a importancia da peregrinación e das rutas xacobeas para comprender a 

historia de Galicia e a nosa identidade como pobo. 
• Coñecer a riqueza patrimonial dos elementos sigulares que o Camiño cruza no seu 

paso por Narón 
• Estimular a curiosidade polo Camiño e pola historia de Narón a través dunha 

actividade lúdica. 
• Fomentar hábitos de vida saudable a través da promoción da actividade física.  
• Fomentar a cultura musical galega a través dun concerto ao aire libre. 
• Incidir na importancia do esforzo para acadar os fins desexados. 
• Facer partícipes os/as máis novos/as da importancia do Ano Xacobeo para Galicia. 
 
 
 
 
 

1. Obradoiros de preparación: impartiranse en todos os centros educativos 
participantes e constarán dunha charla acompañada de material audiovisual co 
seguinte contido: 

 
a/ Historia da peregrinación e das rutas milenarias en Galicia 
b/ Presenza do Camiño a Santiago en Narón e Ferrolterra 
c/ Fitos e puntos singulares  do Camiño Inglés ao seu paso polo Concello. 

 
Os obradoiros serán impartidos durante 50´, en horario lectivo, por André Pena Graña, 
historiador municipal de recoñecido prestixio no ámbito cultural e etnográfico de Galicia, 
autor de valiosas obras de divulgación histórica do noso Concello. 
 
2. Ruta polo tramo naronés do Camiño Inglés a Compostela: unha vez rematados 
os obradoiros, en horario lectivo e tendo chegado o día de percorrer o tramo fixado na 
ruta do Camiño Inglés, o alumnado inscrito será recollido nos seus centros educativos 
en autobús e trasladado ao punto de partida para iniciar a ruta prevista. Durante o 
percorrido recibirán información sobre os elementos singulares cos que se atoparán: 
Mosteiro de San Martiño de Xuvia e o Muíño das Aceñas. 
 
Á chegada ao paseo marítmo de Xuvia, o alumnado recibirá un avituallamento e 
desfrutarán dun pequeño concerto de música tradicional galega e  cada centro 
educativo recibirá  un diploma acredidativo  pola participación  no programa. A 
continuación o alumnado  regresará  en autobús a cada centro de estudo. Nesta ruta 
será gravado nun video realizado por drons; este material audiovisual será propiedade 
do Concello de Narón e utilizado para fins promocionais e divulgativos sobre o Camiño 
Inglés ao seu paso polo Concello de Narón. 

Que e Escolas no Camino? 

Ambito de actuacion e 
destinatarios as do proxecto

actividades

- -

- -
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Obxectivos


