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Ruta polo sendeiro local de Saiáns

Ficha Didáctica
RUTA POLO SENDEIRO LOCAL DE SAIÁNS
DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º Ed. Primaria
ESO
OBXECTIVOS
• Realizar actividades no medio natural, respectando e favorecendo a conservación do
mesmo.
• Fomentar o uso sostible dos espazos naturais da cidade.
• Coñecer o traballo de xestión e mantemento que realiza a Mancomunidade de Montes.
• Tomar contacto co patrimonio arqueolóxico e etnográfico local.
• Tomar contacto coa práctica do sendeirismo como posibilidade de ocio ao aire libre.

PREPARAMOS A VISITA
http://hoxe.vigo.org/pdf/medioambiente/agenda/decalogo.pdf
http://areasetnoarqueoloxicas.vigo.org/saians (recoméndase ver o vídeo que recolle a
memoria dos veciños sobre os muíños)
http://www.avsaians.org/
http://slsaians.blogspot.com.es/
https://drive.google.com/file/d/0B1E6D9cQTC6LaUxaS0l5d1NIV3M/view?pli=1

DESCRICIÓN DO ESPAZO
A visita está pensada coma unha actividade ao aire libre na que o alumnado adquira coñecementos medioambientais, etnográficos, arqueolóxicos e paisaxísticos ao mesmo tempo que
practica deporte.
Trátase dunha ruta circular de 3 km que empeza e remata no parque forestal de Saiáns. A dificultade é baixa e ten unha pendente media dun 12,8 %. Calcúlase que se fará entre 2 e 3 horas
de marcha.

GUIÓN DA VISITA
Antes de empezar a visita faremos unha introdución ao sendeirismo na aula, guiando aos
alumnos para que intercambien experiencias. Sabedes en que consiste esta actividade? Algunha vez a practicastes? Con quen? En que lugares? Que opinión vos merece? Considerades que
é unha alternativa de ocio interesante?
O sendeirismo é un deporte que consiste en camiñar por sendas balizadas que percorren o medio natural. Trátase dunha actividade física apta para tódolos públicos xa que cada ruta pode
ter unha intensidade diferente. Aínda que a actividade non é moi forte, require certa preparación física e sobre todo un quentamento previo.
Ademais de contribuír a que os participantes se poñan en forma, fai que se acheguen á natureza,  patrimonio, cultura e etnografía dunha área.
Para seguir a ruta só se precisa coñecer os sinais de sendeirismo homologados por normativa
europea e que consisten en dúas franxas paralelas ou cruzadas, sempre branca a superior e de
distintas cores a inferior, atendendo ao tipo de sendeiro

GR  sendeiro de GRAN PERCORRIDO, cunha lonxitude de máis de 50 km. As cores que
identifican este tipo de sendeiros son o branco e o vermello.
PR  sendeiro de PEQUENO PERCORRIDO, cunha lonxitude entre 10 e 50 km. As cores que
identifican este tipo de sendeiros son o branco e o amarelo.
SL  SENDEIRO LOCAL, con menos de 10 kms de lonxitude. En Galicia esta sinalización
non está homologada polo que as cores soen variar. As cores que identifican este tipo de
sendeiros son normalmente o branco e o verde. O sendeiro que imos facer está sinalizado en  
branco e azul.
Os sinais indícannos o camiño e hai que buscalos con atención xa que nos mostran cambios
de direccións ou camiños incorrectos, e non velos pode levarnos a perdernos polo monte.
Aparecen pintados diferentes lugares: pedras, árbores, postes, sinais colocadas por diferentes
organismos,…
Cando coinciden algúns destes tres sendeiros no mesmo tramo aparecen sinais con dúas ou
tres cores, como neste caso. Durante un tramo veredes que aparecen sinais coas cores vermello, branco e azul. Isto é porque coinciden o Sendeiro local de Saiáns e o sendeiro de grande
percorrido GR-53

Comezamos a ruta
Esta ruta circular arranca no Parque forestal de Saiáns, un espazo duns 23500 m2 ideado para
o lecer que conta con mesas que poderedes usar para comer ao rematar a visita. Aínda que
pertence ao Monte veciñal en man común de “San Xurxo de Saiáns”, na actualidade ten cedido o seu uso ao Concello, como sucede na maioría dos parques forestais. Con isto, o Concello
contribúe ao mantemento do parque, facendo todas as tarefas precisas para que toda a cidadanía poida usalo en perfectas condicións.

A Comunidade de Montes creouse no ano 1995 e é un organismo necesario para a defensa e
xestión do patrimonio comunal de Saiáns. Fai un labor moi importante xa que se encargan
da xestión de todo o monte levando a cabo iniciativas coma o plan de mellora de especies,
substituíndo as especies invasoras por outras autóctonas. Na comunidade contan co grupo de
colaboradores, os Amigos do Monte, que se reúnen de cando en vez para traballar e acadar os
obxectivos propostos pola comunidade, como a erradicación da acacia, limpeza de sendeiros e
minas de auga...
Ao chegar ao Parque forestal atopamos diferentes carteis
indicativos. O primeiro no que nos imos fixar é no que nos
dá indicacións sobre a “Prevención de incendios forestais”
O lume é o principal inimigo dos bosques. Cando estamos
nun espazo natural temos que ter moito coidado e evitar
que se produza un incendio, xa que o lume desfaría por
completo o lugar. Neste panel danse indicacións sobre as
prohibicións dependendo do IRDI (Índice de risco diario
de incendio forestal) que se publica cada día na páxina da
Consellería de medio rural e do mar da Xunta de Galicia.  
Nel establécese se o índice de risco é baixo (1), moderado
(2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5). Un dos factores
que se valora para establecer este índice son as condicións
meteorolóxicas.

Noutro panel atoparemos o plano da ruta que seguiremos no día de hoxe. Trátase dunha ruta
circular duns 3 km. O primeiro que imos facer e tratar de situarnos no espazo e buscar cal
sería o inicio da ruta. Durante o percorrido, e seguindo instrucións do profesor/a, irán cambiando os “guías da expedición”. Un grupo de catro alumnos serán os encargados de seguir os
sinais e de dirixir ao grupo. O resto deben ir atentos por se os que van diante confunden a ruta.
Cando o profesor/a o indique cambiaranse os guías.
Unha vez nos situemos, comezamos a descender cara a primeira parada, a plantación de pinos
do mundo. Este tramo do sendeiro é o máis árido e dificultoso á hora de camiñar xa que o
sendeiro esta cheo de pedras soltas que poden facer que non pisemos de xeito correcto. Debedes ter isto en conta e fixarvos ben por onde pisades. Seguindo os sinais chegamos á chamada
plantación de pinos do mundo. A Comunidade de Montes de Saiáns, entre as súas apostas por
divulgar a riqueza silvestre, dedica este espazo a presentar variedades de piñeiro procedentes
de distintos continentes: Pinus canariensis (Canarias), Pinus halepensis (Mediterráneo), Pinus
durangesis (México), Pinus coulteri (California),…

Seguindo a ruta descendente comezamos a observar un cambio na flora, cada vez faise máis
presente a vexetación de ribeira aparecendo especies coma amieiros ou salgueiros que nos
fan pensar en que nos estamos achegando a un río ou regato, concretamente ao regato da
Estea. Un pouco máis abaixo atopámonos cunha presa, unha construción que se atopa en boas
condicións de conservación, feita en pedra cunha abertura central na parte inferior do muro
que estaría tapada e se abriría cando fose necesario mover os muíños e unha pequena abertura
na parte superior pola que a auga sobrante sairía da presa. Esta encheríase para dar servizo ao
conxunto de tres muíños que topamos a continuación.

Xusto antes de chegar a eles podemos atopar varios exemplos dunha tipoloxía especial dentro
da arte rupestre galega. Trátase dos muíños naviculares de soporte fixo. Pese a ser muíños non
está claro se neles se moían cereais para obter alimento ou se se usaban para moer diferentes
produtos cos que obter pinturas ou beberaxes para prácticas rituais.

Seguimos o percorrido e atopámonos cos restos de catro muíños hidráulicos, o Muíño Grande
ou da Presa de Arriba, o do Medio, o de Cambés e o de A Delfina. A utilización da auga como
fonte de enerxía para mover o mecanismo dos muíños supuxo un avance tecnolóxico moi
importante. En Galicia temos constancia de que este tipo de muíños se usan desde o s. XI. Ata
ese momento usábase a forza do home e dos animais para movelos. As fariñas que se extraían
ao moer os cereais foron indispensable para a alimentación dos campesiños, xa que con elas
se elaboraba o pan, produto que era fundamental na dieta da época.
É moi habitual que en calquera aldea onde haxa un río e regato atopemos este tipo de construción, polo que son unha das mostras de arquitectura popular que máis abondan e que caracterizan a nosa paisaxe rural.

Seguindo a mesma ruta, atopamos a nosa esquerda os restos dun asentamento prehistórico,
o Castro de Estea ou Castelo de Medoña. Aínda que podemos situalo na Idade de Ferro, non
sabemos a súa cronoloxía exacta xa que nunca se practicaron nel intervencións arqueolóxicas.
Aínda así, se temos en conta que nas súas proximidades apareceu un acubillo con 27 machados de bronce de hai uns 3000 anos, podemos supoñer que se trate dun castro bastante antigo.
Seguindo a ruta, bordearemos o Castro e poderemos ver partes del ben diferenciadas coma o
foso que o protexía e que ten uns 20 metros de ancho e 12 metros de profundidade. O camiño
comeza a ascender cara a croa do Castro e na subida atopamos unha mina de auga que probablemente se construíu en época posterior para abastecer de auga algunha vivenda próxima
e que deformou parcialmente o foxo. Cando baixemos da croa e sigamos o camiño teremos
outra vista diferente deste elemento.

Unha vez deixada a mina de auga atrás faremos un pequeno recorrido circular para visitar a
croa do Castro e logo volveremos ao punto de partida para continuar co sendeiro. Neste punto
existe unha indicación que mostra por onde subir á croa, o lugar coas mellores vistas e que
para os nosos antepasados foi un lugar estratéxico, probablemente usado para observación e
vixilancia do territorio. Desde arriba, se o día está despexado, podemos ver a bocana da Ría e
as maxestosas Illas Cíes. Antes de ascender á croa e importante recalcar que vos fixedes nos
sinais, senón é moi probable que neste punto vos trabuquedes. Chegaremos ao punto máis alto
seguindo o camiño que baixa lixeiramente á dereita. Cando alcancemos a zona máis elevada,
onde está o sinal panorámico que nos indica os puntos que estamos a ver, descenderemos polo
camiño que está a nosa dereita para volver ao sendeiro principal.

Volvendo ao sendeiro, bordearemos novamente a mina de auga, que quedará a nosa dereita
e baixaremos até cruzar a carreteira. Unha vez nos incorporemos ao monte, atopámonos co
viveiro forestal que pertence á Comunidade de Montes de Saiáns. A partir deste punto comeza
a aparecer vexetación autóctona que nos lembra que nos estamos achegando á Fraga da Cal do
Outeiro. Entraremos nesta seguindo o sendeiro que agora se xunta co sendeiro de grande percorrido GR-53. Este espazo máxico está cruzado por un río e entorno a el podemos ver vexetación típica de ribeira xunto con especies caducifolias autóctonas (fentas de río, salgueiros,
amieiros, loureiros, carballos,…). Se estamos en tempada é moi habitual ver diferentes variedades de cogomelos. Se facemos unha parada e nos quedamos en silencio podemos comezar a
observar diferentes animais que habitan nesta zona, aves, insectos, anfibios e mamíferos.
Esta fraga, ademais de ter un alto valor natural, é moi importante desde o punto de vista patrimonial e etnográfico. Aquí atopamos o conxunto de catro muíños da Cal do Outeiro, conservados en moi bo estado e nos que se aprecian as levadas polas que a auga discorría desde
un muíño a outro. Estes muíños reciben os nomes de: o do Monte, o Novo, o do Pintor e o da
Escola. Seguindo a senda, na parte máis alta atopamos, coma no caso dos muíños da Estea, a
súa respectiva presa.

Abandonamos a Fraga da Cal do Outeiro e xa estamos a piques de rematar o percorrido.
Seguindo os sinais imos ascendendo a medida que a vexetación vai cambiando e chegamos
novamente ao Parque Forestal de Saiáns onde remata o noso percorrido.

