
 
 

 
A ROMARÍA DAS PEDRAS – Domingo, 12 de maio 

OBRADOIROS, CONTOS E XOGOS POLA NOSA PREHISTORIA 

           

 
Como cada ano, ao finalizar o curso, a Asociación 
de Nais e Pais do CEIP das Fontiñas, ANPA 
FONTELA, organiza unha excursión para compartir 
experiencias, xogos e xantares.  
 
Este ano propoñémosvos coñecer a arte rupestre 
da nosa prehistoria recente nun lugar moi próximo 
a Santiago de Compostela, a Devesa da Rula, no 
lugar da Portela de Villestro onde, nos últimos 
anos, atopouse un interesante conxunto de 
petróglifos da Idade do Bronce.  
 
Queredes descubrir como facían eses gravados? 
Que significados hai detrás desta linguaxe escrita 
nas pedras?  
 
Descubrir xinetes a cabalo que corren detrás de 
cervos de grandes cornas ou descifrar enigmáticas 
combinacións de círculos? 
 
 

Queredes saber como vivían as nosas comunidades prehistóricas e coñecer outras curiosidades 
sobre o noso patrimonio cultural e natural?   
 
Nesta Romaría das pedras contaremos coa colaboración da Asociación Cultural Colectivo A Rula 
que organizará as visitas guiadas aos petróglifos, do especialista Fran Ameixeiras que 
desenvolverá os obradoiros para amosarnos como realizaban eses gravados nas duras rochas e 
como facían o lume.  
 
Para rematar esta xornada festiva e cultural, trasladarémonos a unha área recreativa moi 
próxima no concello de Ames, á praia fluvial de Tapia, que conta cunhas instalacións completas.   
 
Despois do xantar levarase a cabo unha sesión de contacontos coa obra O eco das pedras da 
narradora e actriz Raquel Queizás que nos internará nas lendas e mitoloxías tradicionais ao redor 
das nosas pedras. 
 
E, se o tempo o permite, poderíamos rematar compartindo xogos coa cativada levando 
materiais de xogos colaborativos.  
 

 
 



 
 
A ROMARÍA DAS PEDRAS – Domingo, 12 de maio 

OBRADOIROS, CONTOS E XOGOS POLA NOSA PREHISTORIA 

 
 

Programa 
 
10h. Saída en autobús desde o CEIP das Fontiñas (Prégase puntualidade)  
 
10:30h a 13h. Visita ás estacións principais da Devesa da Rula e obradoiros de  
elaboración dun petróglifo. 
 
13h. Exhibición de técnicas prehistóricas para a elaboración de lume. 
 
14h. Traslado en autobús ata a praia fluvial de Tapia onde hai espazo para xantar de 
pícnic.  
 
14:15h. a 16:15h. XANTAR. Cada familia deberá levar comida e bebida suficiente para todo 
o día 
 
16.30h. Contacontos. “O eco das pedras” con Raquel Queizás 
 
18.30h. Regreso en autobús ao CEIP das Fontiñas 

 
 

PREZO: 4 euros cada adulto / 2 euros nen@  (para menores de 3 anos gratuíta) 
 

[ESTA SAÍDA CONTA COA SUBVENCIÓN DA ANPA FONTELA] 
 
Podedes inscribirvos a través deste formulario:  https://forms.gle/7gqrp4YbjGnZuA4G7  
 
110 prazas dispoñibles por estrita orde de inscrición 
 
Lembrade que pode haber lista de agarda, así que, por favor, se non podedes acudir, 
contactade con nós para anular a inscrición 
Datos de contacto: 660 647 808 / anpafontela@gmail.com 
 

Algunhas recomendacións básicas 

• É recomendable o emprego de roupa e calzado cómodo e adaptado ao tempo 

previsto na data de realización da visita (chuvasqueiro, gorra, protección solar, etc.) 

 

• Levaremos sacos de lixo para ao marchares levar con nós o lixo.  

 

• A praia fluvial de Tapia conta cunhas instalacións completas (piscina, posto de 

socorro, chiringuito e baños).  

https://forms.gle/7gqrp4YbjGnZuA4G7

