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QUE É ESTE PROXECTO?

Compostela, como calquera outra cidade, foi
evolucionando ao longo dos anos. A través da
memoria dos nosos maiores e as fotografías
antigas imos investigar que aspecto tiña ese
cidade de antes, a Compostela de onte.
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En que consiste?
 

OBXECTIVOS

- Estudar os cambios urbanos de
Santiago de Compostela
- Empregar diversas fontes históricas
como fontes orais ou fotografías antigas.
-Valorar o espazo urbano como algo
vivo e non morto.
-Respectar o noso patrimonio.
-Aprender a empregar TICs. 
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PLAN

1º PARTE: RECOLLIDA DE
INFORMACIÓN

Busca fotografías
antigas de Santiago ou  
do concello onde
vivas.
Pregunta na casa
como era o aspecto
da cidade hai uns
anos. 

2º PARTE: POSTA EN
COMÚN

En grupo poñede en 
 común toda a
información recollida.
Visitade o lugar e
sacade unha foto que
amose a estutura
actual. Sacada outra
foto na que
superpoñades a
fotografía. 

3º PARTE: FACEMOS
O TRABALLO

Indicade o lugar da
fotografía ou
testemuña nun
mapa.Explicade a
cronoloxía da
fotografía e nome
da rúa.Describide
que cambios
identificades
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4º PARTE: MAPA DE
COMPOSTELA 

Incluimos todo o
atopado nun mapa
online (My Maps). 
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1 ºPARTE. RECOLLIDA DA INFORMACIÓN

Formar grupos de 3-4 persoas 
Busca fotografías antigas. 
 Pregunta na casa ou a persoas maiores que coñezas como era a cidade hai anos.
Recolle toda a información nun documento e súbeo á aula virtual.

Data de límite: 1º quincena de febreiro

Que facer?

Se non atopas ningunha podes probar nos seguinte links
https://atopo.depo.gal/Search/Results?lookfor=otto+wunderlich&type=AllFields&page=3 
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=32074
https://www.pinterest.es/anafdzvillar/fotos-antiguas-de-santiago-de-compostela/ 
https://codeseda.com/fotos-antiguas-de-galicia-imagenes-pontevedra/
https://www.elcorreogallego.es/noticias/-/meta/fotografias-antiguas
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2ºPARTE. POSTA EN COMÚN

Poñede en común toda a información atopada.
Podedes empregar Google Drive, así todos tedes
acceso a todos os documentos compartidos.
Visitade o lugar e sacade unha foto do aspecto
actual. Busca o ángulo correcto o que corresponda
coa fotografía antiga e cando o teñades superpoñede a
fotografía e sacade outra foto.

Data de límite: 2º quincena de febreiro

Que facer?
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3ºPARTE. FACEMOS O TRABALLO

Indicade a ubicación do lugar da fotografía no rueiro de Santiago.
Explicade a cronoloxía da fotografía e o nome da rúa ou lugar.

Describide os cambios que apreciades entre a fotografía e a actualidade (presencia de edificios,
vexetación, tipo de moda da época, medios de transporte..)

Data de límite: primeira semana de marzo

Que facer?

Se non sabemos a cronoloxía podemos facer unha estimación analizando o que atopamos na
fotografía: a vestimenta, medios de transporte, actividades económicas...
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ÚLTIMA PARTE: MAPA DE COMPOSTELA

Na aplicación My Maps  imos incluir todas as fotografías
atopades das diferentes rúas e lugares de Santiago.

Busca o nome da rúa na app.
Engade un marcador e pon o nome do lugar e unha breve
descrición da fotografía (cronoloxía,  principais cambios
respecto á actualidade..)
Dálle á icona da cámara e engade a fotografía realizada.

Data de límite: 

Que facer?

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?
mid=1gfUMeOpUJRLqp7LfYUxR8UlueyoBHCAn&usp=sharing 
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COMO EMPREGAR MY MAPS?

1

2

3

4

5

ABRE A APP POÑENDO MY MAPS. É preciso ter unha conta de gmail, non é necesario que
teñades  todos cun membro do equipo é suficiente.

Busca a rúa ou rúas que investigáchedes e engade un marcador. Dependendo da cronoloxía da
fotografía o marcador debe ser dunha cor diferente, consulta as cores na seguinte páxina.

Pon un título e descricción na que incluas os principais cambios que apreciades.

Insire a fotografía.

Repite o proceso para cada unha das fotografías.
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CORES SEGUNDA A CRONOLOXÍA



AVALIACIÓN

Este traballo puntuará o 10% do trimestre. 
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ELEMENTOS CURRICULARES

B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.

 B3.2. Fontes históricas.

 B3.3. Cambio e continuidade.

CONTIDOS E ESTÁNDARES

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas restos materiais ou textuais.

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións
básicas de sucesión, duración e simultaneidade.
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