
 

 

  



 

 

  



 

 

 

Moi boas aventureiras e aventureiros! 

 

Xa que decidistes acompañar o río Te nesta 

ruta, cumpríanos tervos preparado este 

Caderno de Campo. 

 

Sabedes que é? 

 

Pois unha ferramenta moi típica para ir de 

exploración ou de busca, usada maiormente 

polas persoas que van de aventura desde hai 

moitos anos. Servirá para axudarvos a 

descubrir máis  segredos sobre o río e a súa 

contorna, e tamén para que o lembredes para 

sempre. Nel, deixámosvos varias propostas de 

actividades para que elixades aquelas que 

máis vos apeteza facer, tanto polo río como á 

hora da merendar ou xa ao chegardes á casa. 

  



 

 

Cantas cores pode haber no monte?  

 

Xa sabes que hai diferentes árbores nel, tanto 

nas toxeiras e plantacións como arredor do 

río.  

 

Decátaste das cores que hai en cada parte do 

camiño que percorres? 

 

Aquí tes un mapa do camiño e en cada tramo 

pódese ver que as árbores son diferentes. 

Escolle a cor que che guste para pintar cada 

anaco. Fíxate ben, e logo na casa ou á hora 

de merendar, poderás pintalo das cores que 

máis che cadren. 

 

 

 

 

Estou algo farto de que todo o mundo pinte a 

miña auga de cor azul.  

 

A ti paréceche azul? De que cor a ves? 

  



 

 

 

 



 

 

 

Sabes? Todas as árbores son diferentes e 

teñen distintas cousas que contar. 

Deixáronche unhas mensaxes, que as 

persoas maiores que te acompañan poderán 

atopar co seu móbil nestas follas. Mais para 

podelas ver, necesitades atopar as follas no 

camiño! Guíate polas súas formas e tenta 

atopalas. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

O nariz é unha parte de nós á que lle prestamos 

ben pouca atención... co útil que pode ser! Neste 

paseo tes a oportunidade de tentar fixarte nos 

diferentes olores, gozalos e pensar de onde 

veñen. Para lembralos mellor, debuxa todo aquilo 

que che arrecende dunha maneira que che chame 

a atención. 

 

  



 

 

Mentres camiñes a carón do río, este vaiche falar 

de dous muíños xa abandonados aos que lle traía 

a auga. Mais non son os únicos… teño un reto 

para peques e outro para maiores: 

 

Peques, atopastes algún muíño de pedra máis? 

 

Maiores, que máis cousas lles podedes contar ás 

crianzas sobre os muíños? 

 

 Algunha vez fostes moer a algún?  

 

Ou de festa?  

 

Vivides preto dalgún muíño? 

 

  



 

 

 

A natureza cambia de humor e de aparencia 

ao longo do ano. O mesmo río leva máis auga 

nunhas épocas que noutras. Segundo as 

estacións, a escena cambia moito. 

A ver se sabes en que estación estamos! 

 

No inverno, a meirande parte das árbores 

están núas, o río vai cheo de auga e as luces 

son medio grises. O son que máis escoitarás 

será o do propio río, pois poucos paxariños 

cantarán. Pero atoparás floridas as….. 

 

SE ESTÁS NO INVERNO, LEVA COIDADO! 

Podes esvarar máis facilmente. 

 

Na primavera, todo está comezando a 

florecer. Atoparás moitas cores, as follas das 

árbores como carballos e freixos estarán a 

medrar e serán dun verde moi claro. Os 

paxaros xa cantan enchéndoo todo de música. 

 

No verán, a cousa está máis calma. Nótase 

ben a diferenza entre estar na calor ou estar 

ao fresco, preto do río. As follas das árbores 

xa son máis grandes, o seu verde máis 

escuro, menos paxariños cantan e a auga vai 



 

 

máis de vagar porque tamén é menos 

abundante. As flores tamén son diferentes e 

as herbas notan a dureza da calor. 

 

No outono, a auga baixa ruxindo pola choiva, 

as follas comezan a caer, en diferentes tons 

de marrón e vermello. Poucas flores verás e 

os paxaros estarán silenciosos, as árbores 

estarán máis cheas de musgo e algunhas 

plantas estarán ben robustas. 

 

No debuxo que che ensinamos, tes o bosque 

de ribeira co río baldeiro, tan só están as 

cousas que podes atopar en todas as 

estacións. Fíxate ben como está hoxe e 

debuxa aquilo que penses que lle fai falla. 

Logo podes pór o día e o mes. 

 

Se che apetece, podes compartilo con outras 

persoas, sacándolle unha foto e subíndoa ás 

redes socias. Poñédelle o cancelo 

#rutadoapegorianxo e non esquezades dicir 

que momento do ano é! 

  



 

 

  



 

 

Queremos deixarvos tamén un poema que fale 

disto... Atopada no libro “Os Cen Mellores Poemas 

Da Língoa Galega” recollidos por Xesús Alonso 

Montero 

 

 

Eduardo Blanco Amor 

 

Primavera 

Mañás de tisis Chopin 

todas de rosa cuspidas 

recepción das margaridas 

esquezo integral do alén. 

 

Colgan das arbres sonetos, 

médranlle á xuvenca os tetos 

 

Vran 

O sol, tódalas mañás 

seus cuarenta grados forxa, 

e reconta o paspallás 

sete moedas na súa gorxa 

 

Bailan con fidalgo empaque 

palleiros de miriñaque 

 

 

 



 

 

Outono 

Volcou o chispo pintor 

todos roxos no follaxe: 

medalla de ouro o solpor 

para premiar esta paisaxe 

 

Nas parras das cangas mestas 

están madurando as festas 

 

Inverno 

Na porta dá cos cotenos 

un trasno xa descretado. 

O fume de aquel tellado 

escribe un conto pra nenos 

 

Brua abourante o trebón 

coma un baixo de orfeón 

  



 

 

 

O río Te contarache unha interesante historia 

sobre un mouro e unha fonte…. Tenta adiviñar por 

que o mouro está debaixo da fonte, e ponlle nome 

á súa amiga serpe. 

  

Que pensas que hai nese tesouro?   

 

Aquí tes algúns obxectos que poderían estar no 

seu tesouro. Elixe ti cales queres pór e, se queres, 

inventa algo máis que penses que ten que estar. 

 

  



 

 

  



 

 

 

Manolo, un dos últimos habitantes do muíño de 

Francuín, cóntanos algúns inventos que facían 

para pasalo ben, coma o carro de costas ou a 

balsa… e tamén para aproveitar a auga, coma o 

dínamo para a televisión. 

 

 Ocórreseche algún invento que che gustaría facer 

se vivises nun muíño? 

  



 

 

 

LIXO 

Aquí hai cousas que non terían que estar… 

Cousas que a xente tira, e que o río leva corrente 

abaixo. 

Lixo, sobre todo. Plásticos, latas…. 

Non só contaminan o río, senón que rematan no 

mar, e aí quedan flotando ou os comen os peixes. 

Se trouxestes bolsas da casa, podedes recollelo, 

sempre usando luvas e coa axuda  das persoas 

adultas. 

Se non trouxeches onde gardar o lixo, fíxate en 

todo o que non ten que estar, apunta aquí abaixo 

cantas unidades atopas e lembra non facer ti o 

mesmo. 

Plásticos  

Zapatos  

Latas  

Cordas ou redes  

Vidros  

  

  

  

 

 



 

 

PLANTAS INVASORAS 

Fíxate tamén nas plantas invasoras. Son aquelas 

que se estenden moi rápido e das  que 

deberiamos controlar o seu avance, pois neste 

lugar é difícil que convivan coas outras. Aquí tes 

unha listaxe con fotos, marca un “x” nas que 

atopes. 

Para facer a túa parte, canto menos, tenta non 

plantar deste tipo de plantas. 

Eucalipto

 

Uva de indias (tintoreira) 

 

Acacia negra 

 

Mimosa 

 

             Xarros 

 

 

 

  



 

 

 

Non te deitarás sen saber unha cousa máis…. 

Pensa un anaco:  

 

Que descubriches hoxe?  

 

Que foi o que máis che gustou? 

 

 Déixao escrito ou debuxado para lembralo. Se 

queres, podedes tamén compartilo con outras 

persoas a través das redes sociais co cancelo 

#rutadoapegorianxo  

  



 

 

  



 

 

 

Atopa aquí toda a información 

sobre a ruta e sobre que outras 

cousas podes facer en Rianxo. 


