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Introdución
Os concellos de Boqueixón, A Estrada,
Santiago de Compostela, Silleda, Teo,
Touro, Vedra e Vila de Cruces tratamos
de promover, consolidar e poñer en valor
a tradicional celebración do Entroido dos
Xenerais da Ulla coa edición deste material
para os centros educativos.
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A Estrada
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Silleda

Descrición
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Puri Sangiao

José Carlos Rodríguez Santos | Arquivo Concello de Touro

A través desta unidade didáctica traballarase o Entroido dos Xenerais da Ulla, declarado Festa
de Interese Turístico, e as súas particularidades. Afondarase na súa historia e transmisión
a través de catro bloques temáticos: xeografía, personaxes, animais e tradición oral. Xunto
cunha selección de propostas didácticas para realizar na aula ou no contorno familiar,
preséntanse catro cadernos didácticos para o alumnado de diferentes idades.
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Fundamentación

03

Define o dicionario da Real Academia Galega o Entroido como “período de tres días que
precede á Coresma, durante o que se celebran festas populares con máscaras, comparsas,
bailes etc”. Pola súa banda, a Coresma é o “período de corenta e seis días consagrado polos
católicos e os ortodoxos á penitencia, que vai desde o mércores de Cinsa ata o día da Pascua,
ambos incluídos”.
Así, Entroido e Coresma acaban por ser dúas festividades, pagá e relixiosa respectivamente,
que se contrapoñen. Se a Coresma é o tempo litúrxico da abstinencia e da vida piadosa, o
Entroido é o tempo carnal, da carne. De aí a procedencia da palabra “carnaval”, do italiano
carnevale, haploloxía de carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar. Pola súa banda,
“Entroido” vén do termo latino introitum, que significa ‘entrada’, entrada na coresma e na
primavera.
Trátase dunha celebración histórica cuxa orixe sitúan algúns autores en ritos pagáns do
Antigo Exipto e do Imperio Romano. Porén, o antropólogo Xosé Ramón Mariño Ferro, afirma
que é unha creación medieval que inclúe elementos procedentes da antigüidade grecolatina.
Así pois, o Entroido galego non sería máis que unha variante do europeo, debendo interpretalo
no contexto da simboloxía e a relixiosidade tradicionais cristiás.
En Galicia, a festa do Entroido tamén acada unha longa tradición, sendo popularmente
coñecidos os da provincia de Ourense. As pantallas de Xinzo de Limia, os felos de Maceda, os
cigarróns de Verín ou os peliqueiros de Laza son un claro exemplo desa fama. No que se refire
ás provincias da Coruña e Pontevedra, o cume está nos Xenerais da Ulla, destacando outras
celebracións como as madamas e os galáns de Cobres (Vilaboa).

feáns CC BY 2.0

amaianos CC BY 2.0

amaianos CC BY 2.0

Unha multitude de tradicionais Entroidos que desde o século pasado comezaron a ser
festexados pola burguesía en vilas e cidades con bailes de disfraces en institucións recreativas
como liceos. É, en definitiva, unha celebración que, malia ser prohibida durante o franquismo,
continúa viva en toda Galicia.
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Obxectivos

04

Coñecer, apreciar e valorar os aspectos fundamentais dos Entroidos
tradicionais de Galicia e nomeadamente o dos Xenerais da Ulla.
Divulgar o Entroido da comarca da Ulla entre os centros educativos.
Achegarse á xeografía da comarca da Ulla a través do Entroido dos Xenerais.
Recoñecer aos personaxes que protagonizan o Entroido dos Xenerais da
Ulla.
Identificar e respectar aos animais que teñen protagonismo no Entroido
da Ulla adoptando modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
Poñer en valor a literatura popular de tradición oral a través das coplas.
Familiarizarse co vocabulario específico sobre o Entroido.
Sensibilizar á comunidade educativa na importancia e conservación do
patrimonio cultural e das súas tradicións.
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Competencias clave
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Das competencias expostas nos currículos das diferentes etapas educativas, con esta
unidade didáctica sobre Os Xenerais da Ulla traballaranse as seguintes:
Comunicación lingüística (CCL). A lingua como instrumento de
comunicación oral e escrita estará presente en toda a unidade.
Fomentarase a lectura e a compresión, a adquisición de vocabulario
e a construción de textos a través de diferentes actividades. Tamén se
incidirá nas mensaxes orais e na fluidez do modo de expresarse e de
actuar.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCT). A habilidade para utilizar e relacionar os números,
as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e
razoamento matemático. Nas actividades propostas traballaranse tanto
formas xeométricas como a resolución de problemas de situacións
cotiás. Ademais, trataranse de comprender os cambios provocados
pola actividade humana.
Competencia dixital (CD). Buscaranse e procesaranse datos para
transformalos en coñecemento sobre o Entroido da Ulla e os concellos
da súa comarca natural. Potenciarase o uso do ordenador e de internet
para obter información e presentala.
Aprender a aprender (CAA). Aprender a aprender supón esforzarse
por acadar resultados, favorecendo a iniciativa, a creatividade e a
orixinalidade.
Competencias sociais e cívicas (CSC). A realidade social na que
vivimos será mellor comprendida grazas a algunhas das actividades
propostas, así como co coñecemento do pasado. Traballarase en
equipo, seguindo as normas dadas, fomentando o compañeirismo e
asumindo responsabilidades.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). A creatividade e
a innovación estarán presentes nas propostas realizadas.
Conciencia e expresións culturais (CCEC). Coñeceranse as
manifestacións do Entroido desde o século XIX ata a actualidade.
Ademais, farase un achegamento ao patrimonio que nos rodea,
aprendendo a respectalo e a valoralo. Traballarase a expresión creativa
de ideas, experiencias e emocións na literatura popular, na música, na
posta en escena e nas manualidades.
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Contidos
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Historia do Entroido da Ulla co manexo de bibliografía especializada
valorando a importancia da tradición e contribuíndo á súa conservación.
Cultura popular e manifestacións de Entroido espertando a curiosidade
polo propio, desenvolvendo mecanismos de sensibilización e amosando
unha actitude crítica ante a perda dalgunhas tradicións.
Apreciación e valoración das formas de vida e de pensamento pasadas
e actuais.
Xeografía da comarca natural da Ulla coa diferenciación das zonas
xeográficas e o respecto polo contorno.
Identificación e comparación do papel que desenvolven os diferentes
personaxes do Entroido da Ulla xunto coa súa indumentaria amosando
respecto e interese polo seu traballo.
Respecto e aprecio cara aos animais, identificando as súas características
e comportamentos.
Patrimonio inmaterial do Entroido a través da literatura popular de
tradición oral coa lectura, análise, comentario e produción de vivas e
coplas.
Utilización da terminoloxía básica relacionada co Entroido da zona da
Ulla.

Persoas destinatarias
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A unidade didáctica Os Xenerais da Ulla está dirixida á educación infantil e primaria. Así, as
actividades propostas serán desenvolvidas polo alumnado de entre 3 e 12 anos segundo
estime o profesorado o nivel de complexidade para a súa clase.
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Metodoloxía
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8.1. Introdución
A metodoloxía didáctica empregada será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa
e participativa, tanto dentro como fóra da aula. Ademais, basearase na observación e na
investigación. A partir das experiencias individuais e dos coñecementos previos, fomentarase
o traballo en equipo, suscitando preguntas e provocando debates sobre o contorno no que
vivimos, xa sexa académico, social ou familiar. Así, será fundamental o aproveitamento dos
recursos propios da zona, non soamente humanos, senón tamén físicos.

8.2. Principios metodolóxicos
Principio de aprendizaxe significativa. O presente material relacionarase
de forma coherente co que o alumnado xa sabe. Por iso, hai que ter en
conta os coñecementos previos que posúe e, a partir deles, reestruturar
o traballo.
Principio de motivación. O proceso de aprendizaxe estará precedido por
un traballo motivador que leve o alumnado ao desexo de aprender por
unha razón concreta.
Principio de actividade e participación. A educación apoiarase na
actividade persoal do alumno e da alumna partindo dos seus propios
intereses e necesidades. Facéndoos partícipes da súa propia aprendizaxe,
tratarase de cambiar unha posible actitude de pasividade.
Principio de cooperación. Serán básicas na aprendizaxe as relacións
cooperativas entre o alumnado a través do traballo en grupo, do diálogo
e do debate.
Principio de globalización. O Entroido da Ulla actuará como eixo
vertebrador dos contidos das diferentes áreas. Así, preténdese estimular
o desenvolvemento das capacidades físicas, afectivas, intelectuais e
sociais dunha forma global.
Principio de coeducación. Tratarase de eliminar as discriminacións de
xénero, proporcionando unha igualdade de oportunidades e contribuíndo
ao desenvolvemento dunha sociedade máis xusta e igualitaria.
Principio de interacción social, sendo a relación profesor/a - alumno/a,
alumno/a-alumnos/as e alumno/contorno un punto clave na aprendizaxe.
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8.3. Cadernos didácticos
Acompañan a este documento un caderno didáctico dirixido ao alumnado de educación
infantil e tres para primaria. Baixo o título xenérico de “Diario de campaña do Entroido”, neles
trátanse os catro bloques temáticos expostos na descrición do xeito que segue: a xeografía
a través dun apartado que fai referencia ao lugar no que vive e á zona da Ulla; os personaxes
do Entroido identificados polo/a propio/a alumno/a con actividades cun fío condutor que
responde á pregunta “Quen son?”; os animais, dando resposta a “Que necesito?”; e, por
último, a parte de tradición oral exposta con textos que indican “Que fago?”. A seguir
explícase cada un dos cadernos e acláranse algunhas das actividades.

Caderno didáctico para educación infantil. Na primeira das
actividades, cada alumno/a terá que completar o seu nome, o
lugar e o concello no que vive. Despois, pintará á figura do/a
xeneral/a, facendo un retrato ou pegando a súa foto, e terá que
pegarlle as botas, a banda, o gorro e a espada que aparecen nos
anexos deste documento. Na da pluma, cómpre rodear a ave á
cal pertence, pintar e poñerlle os nomes das aves. Por último,
despois dos “vivas”, proponse representar a cabalo cantando a
cadansúa familia.

Caderno didáctico de nivel 1, orientado a primeiro e segundo
curso de primaria. Neste caderno xa se explican máis as
actividades. Porén, no encabezado é onde o/a alumno/a ten que
poñer o seu nome (correspondente a), o do seu centro educativo
(xeneral/a da tropa) e o do seu concello (efectuada en). En canto
á sopa de letras, os nomes que aparecen son os dos protagonistas
da tropa: abandeirado (na segunda liña horizontal), correo (na
quinta horizontal), sentinela (na décima horizontal) e xenerala
(na sexta vertical). Finalmente, na última das actividades, as
palabras que hai que completar refírense a un lugar, o que cada
alumno/a prefira (residencia, escola, ...).

Caderno didáctico de nivel 2, orientado a terceiro e cuarto de

primaria. O encabezado segue o mesmo tratamento que o do nivel
anterior, polo que terán que poñer o seu nome (correspondente
a), o do seu centro educativo (xeneral/a da tropa) e o do seu
concello (efectuada en). Para a primeira das actividades precísase
unha folla do anexo deste documento; e coa que versa sobre
a xeografía da comarca preténdese que comecen a manexar
bibliografía e outros recursos xeográficos como páxinas web
para completar o mapa.
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Caderno didáctico de nivel 3, orientado a quinto e sexto

de primaria, con actividades para investigar e fomentar a
creatividade do alumnado. O dito popular completo da “cuarta
batalla” é o seguinte: Os da Ulla mataron a besta; os de Arnois
comérona fresca; os de Camporrapado mandaron recado; que lles
deixaran a croca do rabo. Arnois é unha parroquia do concello da
Estrada, con tradición de Xenerais, e Camporrapado é un lugar
de Cortegada, en Silleda. Ademais, cada alumno/a precisará
para a última das actividades do caderno os dados de creación
literaria do anexo.

8.4. Propostas didácticas
As propostas didácticas, presentadas por niveis de complexidade, exporanse posteriormente
nun apartado específico. A súa estrutura está ideada para ser desenvolvidas tanto na aula
como na casa.

Temporalización
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O desenvolvemento da unidade didáctica levarase a cabo durante o segundo trimestre do
curso escolar. Así, as diferentes actividades propostas están deseñadas para realizarse entre
un mes e unha semana antes da celebración do Entroido.

Recursos
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10.1. Humanos
Profesorado e persoal non docente do centro, familia e contorno familiar.

10.2. Materiais
Diversos materiais impresos, audiovisuais, informáticos, funxibles e inventariables que se
especifican nas propostas didácticas.

10.3. Espaciais
A aula será o principal espazo que se necesitará para o desenvolvemento das actividades,
malia que tamén haberá tarefas de investigación para facer na casa e na contorna.
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11.1. Ámbito xeográfico

Textos de apoio
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Os Xenerais da Ulla son unha
manifestación de Entroido típica de
varios concellos das provincias da
Coruña e Pontevedra. Boqueixón,
Padrón, Santiago de Compostela, Teo,
Touro e Vedra, na da Coruña; xunto
coa Estrada, Silleda e Vila de Cruces
determinan o territorio xeográfico
desta tradición. Un territorio definido
polo curso do Río Ulla, de aí que se
coñeza como “Comarca da Ulla”.
Porén, hai que salientar que a da Ulla
non é unha das 53 comarcas oficiais
que hai en Galicia, pertencendo os
concellos antes nomeados ás do Sar,
Santiago, Arzúa, Tabeirós-Terra de
Montes e Deza.
A singularidade desta celebración,
única en Europa, fixo que os oito
concellos da comarca da Ulla que
promovemos
esta
publicación
(Boqueixón, A Estrada, Santiago
de Compostela, Silleda, Teo, Touro,
Vedra e Vila de Cruces) comezaramos
a traballar conxuntamente na
divulgación do Entroido dos Xenerais
en setembro de 2011. Xunto coa
edición de materiais promocionais
e a creación da páxina www.
xeneraisdaulla.com, o protocolo
de colaboración asinado tiña como
obxectivo concreto conseguir o
recoñecemento de Festa de Interese
Turístico de Galicia. Esta declaración
foi acadada e aprobada no Consello
da Xunta de Galicia que tivo lugar o
19 de setembro de 2013.
Tras a declaración do Entroido dos
Xenerais da Ulla como Festa de
Interese Turístico de Galicia, os
concellos homenaxeamos en xaneiro
de 2014 a todas as persoas que ao
longo dos anos contribuíron a manter
viva esta tradición. Así, realizouse un
acto de homenaxe e unha exposición
no Museo do Pobo Galego.

Distribución xeográfica dos concellos da Ulla
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Concellos da provincia da Coruña
Boqueixón. Desde hai máis de cincuenta anos, a tradición do Entroido dos
Xenerais está presente na parroquia de Sergude. Ademais, recentemente
na de Lestedo tamén comezaron as iniciativas para recuperala.
Padrón. Malia que Padrón non forma parte das entidades agrupadas para
promover conxuntamente o Entroido da Ulla, a existencia desta tradición
está documentada na parroquia de Carcacía de dito concello.
Santiago de Compostela. Na capital de Galicia, a tradición do Entroido dos
Xenerais está recollida nas parroquias do Eixo, Marrozos, Aríns, no lugar
de Angrois e antigamente tamén na zona do Castiñeiriño. Estas entidades
sitúanse ao sur do concello e lindan con Teo, Vedra e Boqueixón onde tamén
se celebra.
Teo. O Concello de Teo posúe trece1 parroquias, celebrándose o Entroido
dos Xenerais en dez delas. Así, en concreto, desenvólvese -ou desenvolveuse
nalgunha ocasión- nas de Bamonde, Cacheiras, Lucí, Luou, Oza, Rarís,
Recesende, Reis, Teo e Vilariño.
Touro. A tradición dos Xenerais da Ulla está moi arraigada neste Concello
debido a que se celebraba en case todas as parroquias. Hoxe en día, son as
de Bama, Fao e Fonte Díaz as que manteñen viva esta festa. O Entroido de
Fao é o que máis arraigo e continuidade ten, co seu popular “enterro”. En
Bama celébrase o domingo de Corredor. A celebración municipal “Feira do
Entroido” en Fonte Díaz faise desde hai poucos anos co desfile dos Xenerais
pola feira tradicional do día 5, acompañados dun exército de cativos e
cativas en son de paz.
Vedra. O Entroido dos Xenerais da Ulla está documentado neste concello
nas parroquias de San Miguel de Sarandón, Santa Cruz de Ribadulla, A
Ponte Ulla, San Mamede de Ribadulla, Santa Eulalia de Vedra, Illobre, San
Xián de Sales, San Pedro de Vilanova e Trobe. Estas catro últimas xunto co
Entroido municipal son as que manteñen viva unha tradición lendaria.
Concellos da provincia de Pontevedra
A Estrada. No caso do concello da comarca de Tabeirós-Terra de Montes,
as principais parroquias nas que se ten constancia da existencia desta
tradición son as de Ancorados, Arnois, Barcala, Berres, Cora, Couso,
Guimarei, Loimil, Moreira, Oca, Orazo, Paradela, Ribeira, Santa Cristina de
Vea, San Miguel de Castro, Santeles, San Xiao de Vea, San Xurxo de Vea e
Toedo. Porén, na actualidade mantense principalmente na zona de Cora,
Couso, Santeles e Vea, ademais de representárense encontros na Estrada.

Malia que no Nomenclátor da Xunta de Galicia só se recollen doce parroquias, desde 1996 o concello
recoñece trece coa incorporación da dos Tilos por deslinde da de Cacheiras agrupando as urbanizacións de Parque Montouto e Os Tilos. Eclesiasticamente, créase como tal en 1990 tras a aprobación dun
decreto de 6 de agosto por parte do Arcebispado de Santiago.

1
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Silleda. As entidades silledenses de Lamela e A Bandeira son as que se
engalanan no Entroido para cantar os “vivas” e facer os “atrancos” dos e
das Xenerais. A tradición tamén tivo a súa presenza ata hai ben pouco nas
parroquias de Piñeiro e sobre todo de Dornelas, que aínda participa con
grupos de apoio ás outras organizacións. En Silleda, como consecuencia
das prohibicións da represión franquista xa non volveu recrearse.
Vila de Cruces. Os Xenerais de Merza, Piloño e Salgueiros son os máis
destacados deste concello do Deza. Sobre o Entroido de Merza hai
referencias documentais que datan de 1920, aínda que a tradición oral o
sitúa uns anos antes.

11.2. Antecedentes históricos.
Historicamente, as primeiras referencias documentais coñecidas datan do último cuarto do
século XIX. Así, o 10 de xuño do ano 1875, o médico, poeta, xornalista e político Alfredo
Vicenti Rey, natural de Santiago, publicaba no xornal El Heraldo Gallego o artigo “La Máscara”,
pertencente á serie titulada ‘A orillas del Ulla (perfiles gallegos)’. Nel narra a súa experiencia
dun luns de Entroido do último cuarto do século XIX da ‘máscara’ de Oca: un campesino joven
seguido de seis ú ocho caballeros. Eran el general de la ‘máscara’ (cadista recién llegado) y su
comitiva”. Aínda que moito posterior, de 1972, tamén serán significativos os datos aportados
por Manuel García Barros no libro Aventuras de Alberte Quiñói, así como os doutros autores
como Fermín Bouza Brey, Xosé Neira Vilas, Xosé Manuel González Reboredo, Mariño Ferro ou
Federico Cocho.
A orixe desta tradición podería estar nos conflitos armados que se sucederon durante o
século XIX: a Guerra da Independencia, na que o pobo galego loitou contra o exército francés
entre 1808 e 1814; a Primeira Guerra Carlista, que se desenvolveu nos anos 30 do século
XIX; ou a Revolución de 1846, que rematou coa Batalla de Cacheiras no Concello de Teo. Así,
a súa presenza a ambos os lados do río Ulla causaría un profundo impacto nos habitantes
da comarca.

13

11.3. Personaxes
Os principais personaxes do Entroido da Ulla agrúpanse na tropa, na comparsa e na
parranda. Porén, cabe sinalar que en cada parroquia, incluso do mesmo concello, pode haber
diferenzas. Variantes que afectan á composición ou á organización e que en ocasións veñen
provocadas polo número de xente da parroquia. Así, por exemplo, en entidades con pouca
veciñanza o que non faltará serán correos, xenerais e un coro. Por isto, cómpre sinalar que
o recollido a continuación é unha xeneralización baseada nos autores Olimpio Arca, García
Barros, González Reboredo e na publicación da Dirección Xeral de Turismo coordinada en
2008 por Carme Fidalgo.
Cada TROPA ou EXÉRCITO, con dous bandos, o invasor e o defensor. O máis frecuente é que
haxa un/ha abandeirado/a e que cada un dos batallóns estea composto polo/a sentinela,
os/as correos e os/as xenerais.
Abandeirado/a: é a persoa encargada de levar
a bandeira, galega ou española, aínda que
nos primeiros tempos podía portar o pendón
parroquial. Vai a cabalo, adoita vestir un uniforme
militar, situándose cara a diante no desfile das
tropas á saída do percorrido.

Correo: pode haber ata catro, malia que o número
é variable segundo os sitios. As súas funcións
son as de solicitar a entrada nos dominios
do/a sentinela e levar as comunicacións ao
respectivo/a xeneral/a. Tamén botan os “vivas”
á veciñanza.
Xeneral/a: representa a autoridade máxima do
exército. Baixo as ordes do/a primeiro/a xeneral
/a están outros xefes/as militares. Así, segundo
as parroquias, o número varía, pero como media
pódese falar de seis. Montan cabalos ricamente
aparellados, destacando o espello que levan
adornando a cabeza.

correo

xeneral

Adolfo Enríquez | Arquivo Turismo de Galicia

abandeirado

Montse Viqueira

Sentinela: é quen vixía o territorio a invadir e ten
o labor de darlle o alto ao/á correo primeiro/a.
Adoita ser unha persoa da veciñanza sen disfrazar,
ataviado/a cunha capa e portando un bastón.
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A COMPARSA: adoita estar composta por dous coros, malia que dependendo da parroquia
pode haber só un, sobre todo en zonas con pouca veciñanza.
Coro principal, coñecido tamén por coro de
bonitos e bonitas ou coro de mozos e mozas:
intégrano rapaces e rapazas xunto cun señorito
-en ocasións unha muller- e unha señorita -un
home-. Á fronte deles van un director e unha
directora moi ben engalanados: el con traxe
semellante ao dos/as correos e ela con vestido
longo, sombreiro e chal de plumas. Este coro
adoita interpretar cancións coa letra composta
para a ocasión sobre a convivencia na parroquia,
a política ou a actualidade. Pero algúns tamén
interpretaban danzas onde eran ben recibidos.
Segundo as zonas, poden ir vestidos/as co traxe
galego, de branco con bandas de cores, colares e
cadeas douradas ou de negro, como as famosas
“montañesas” que houbo en zonas de Santiago
e Teo. Ademais, nalgúns sitios os/as directores/
as, e noutros os rapaces e rapazas, levaban
unha “gorreta” ou sombreiro de forma cónica
cuberto de plumas pequenas e vexetais coñecido
co nome de “chambergo”. Na actualidade,
estes “chambergos” seguen vivos xunto coas
“muradanas” en parroquias como na estradense
de Santeles.
Coro de vellos e vellas: integrado por xente de
maior idade. Poden vestir á súa maneira e cantan
cancións picantes e burlescas.

comparsa

chambergos

A PARRANDA: é un numeroso grupo no que teñen cabida todos os disfraces e todos os oficios.
Ademais, vai acompañada pola charanga, composta por un número variable de músicos con
chaqueta branca e pantalón escuro, pola banda de música ou por un grupo de gaiteiros/as.
Manuel García Barros tamén fala da existencia dunha escuadra de gastadores, entre
catro e oito mozos que levaban pas, picarañas e legóns e antecedían aos xenerais; dous
contrabandistas; dous peregrinos; e os carabineiros. Ademais, había as máscaras chamadas
oficios ou chistes, que representaban profesións correntes, destacando o cego, o cura ou
frade, o alcalde e o zapateiro, entre outros.
Por último, a raíña e o rei son dúas figuras en proceso de recuperación. Vestían capas
e levaban unha coroa, habendo quen diferenciaba o rei bo, o cristián, do mouro, o malo.
Segundo a ocasión, montaban cabalos ou ían nun carro tirado por eles.
Alén disto, son de salientar a presenza en lugares concretos de figuras únicas como a fiadeira,
o papamoscas ou o vello dos cornos. O papel deste último, protagonista no Entroido dos
concellos de Touro e Vila de Cruces, poderiamos dicir que é similar ao do demo de Reis
(Teo) ou ao frade do Eixo (Santiago), personaxes que se meten coa xente. Singulares tamén
foron os burros, ben para un personaxe, como no caso de Merza cos mouros, que montan
en burros con arreos estrafalarios; ou para formar un exército, como os que se vestían de
mexicanos en Santiago.
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11.4. Vestimenta
Os traxes son un dos elementos máis vistosos do Entroido dos Xenerais, xunto cos arreos e
os aderezos.
A persoa que se viste de abandeirado/a, adoita levar pantalón negro con chaqueta vermella
adornada, “gorreta” de plumachos, colares e cadeas pero sen medallas.
A vestimenta dos/as correos lembra os antigos uniformes militares. Montados/as en cabalos
engalanados/as con campaíñas, visten pantalón negro ou branco, botas, camisa con gravata,
colares e cadeas e unha guerreira de cor (vermella, azul ou negra) adornada con lazadas,
estrelas e frecos. Ademais, levan un rebenque na man ou unha tralla con lazos e fitas e
cobren a cabeza coa “gorreta”, isto é, un sombreiro baixo, circular e de ala curta rematado
nun entretecido de arame enfeitado con contas de cores e plumas tinguidas, xeralmente tres,
dispostas de lado.

gorreta

rebenque

chaqueta

chaqueta
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Por último, hai que sinalar a vestimenta dos/as Xenerais, que tamén evoca os uniformes
militares decimonónicos. Tradicionalmente vestían chaqueta negra de veludo, aínda que
na actualidade xa se admiten outras variantes de cores como vermello ou azul mariño.
o.
Levan dúas charreteiras, medallas, borlas, unha faixa ancha ou estreita, unha banda,,
pantalón branco cunha franxa vermella, botas, espada e un rechamante gorro.
Sería este o tricorne nomeado por García Barros, bicorne para outros, con plumas
de pavo real e plumachos. En ocasións pode ser frecuente velos/as cunha gorra ou
un gorro, reservando o tricorne para o momento do atranque.

banda

tricorne

chaqueta
faixa

Os arreos son o conxunto de correas que embelecen as monturas dos cabalos. Os dos/as
correos levan campaíñas e axóuxeres para comunicar a nova da chegada do exército, e no
dos/as xenerais é de salientar o espello e as mantas.

arreo correo

espora

espello

Os aderezos ou adobíos supoñen o ornato nos traxes dos distintos personaxes onde
destacan as medallas que locen no peito os xenerais e que proceden das máis variadas
conmemoracións.

medallas
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11.5. Tradición oral
A literatura popular e a música son as partes máis importantes do patrimonio inmaterial de
tradición oral dos Xenerais da Ulla nas que destacan os “vivas” e as coplas.
Os coñecidos como “vivas” expresan un desexo de vida, sorte e prosperidade para unha
casa. Normalmente, o/a xeneral/a introduce o “viva” cunha chamada á xente presente do
tipo:
-“Atención: digan todos á miña voz”,
ao que lle seguía a exaltación da casa diante da que paraban:
-“Viva Fulano de tal, como natural de ... e residente nesta parroquia de ...,licenciado2,
na compaña da súa dona e de toda a súa familia”, ao que lle contestaban:
-“Viva”.
Poden facerse diante dunha casa ou dun grupo delas, eloxiando a todos os seus residentes,
malia que normalmente era ao “home” da casa. Estes “vivas” tamén son vistos como un
agradecemento ao público pola colaboración económica para esta festa.
O “atranque”, alto ou salto, é o encontro entre os Xenerais no que se produce a loita dialéctica
dos bandos, o invasor e o defensor da aldea. Unha disputa verbal cargada de sátira e ironía
que se fai baixo a forma de coplas recitadas. Normalmente son composicións de catro versos
octosilábicos de rima asonante escritas en galego, castelán ou nas que se mesturan ambos
os idiomas.

2

Adoita dicir a profesión ou os estudos do “home” da casa.
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Materiais de apoio
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12.5. Documentos
Esquema gráfico dun/a Xeneral/a.

1

Tricorne, tamén coñecido como bicorne. É
un sombreiro de palla forrado de veludo e
decorado por multitude de abelorios, flocos
e borlas. Coróase con plumas de pavo e
plumachos de cores. Tamén é frecuente ver
aos/ás xenerais cun gorro máis sinxelo ou
unha gorra, reservando este para desfiles e
atranques por mor da súa elevada altura.

2

Camisa. Normalmente é branca, malia que só
se deixa entrever por debaixo da chaqueta.

3

Gravata. Adoita ser vermella, pero tamén se
pode ver noutras cores. Tamén a levan os/as
correos e algúns/has sentinelas.

4

5

Chaqueta ou guerreira. O máis frecuente
é que sexa de veludo negro, malia que se
pode ver noutras cores como azul mariño
ou vermello. Sobre ela destacan as cintas e
os flocos dourados xunto cos abelorios, as
medallas e a faixa.

1

5

2
3

Charreteiras. Son as ombreiras da
chaqueta que destacan pola cor
dourada, mesmo nos flocos, xunto coa
decoración de abelorios.

6

Banda ou bandeira. Poden levar unha
ou dúas, tanto de Galicia como de
España.

7

Cordón. Divisa militar que cruzan desde
o ombreiro ao lado oposto. É de cor
dourado e nos seus extremos colgan
dúas borlas.

8

Faixa ou *faxín. Tradicionalmente
adoitaba ser de veludo vermello por
contraste coa chaqueta escura, sendo
o último dos elementos que se coloca.

9

Pantalón. Xeralmente é branco cunha
banda vermella ao lado, malia que
tamén se ven negros e marróns.

7

4

6

8

9
11

10 Botas. Case todos os/as xenerais levan
botas negras de montar, de coiro, con
esporas.
11 Espada. Elemento característico do/a
xeneral/a. Nalgunhas ocasións tamén
poden levar unha fusta.

10
Adaptación sobre unha imaxe orixinal
de José Ramón Moire

21

Artigo “La Máscara”, publicado por Alfredo Vicenti no xornal El Heraldo Gallego en 1875.
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Propostas didácticas

13

As propostas didácticas que se expoñen a seguir responden a diferentes niveis de
complexidade segundo as idades do alumnado e estrutúranse como os bloques temáticos xa
descritos xunto cun inicial xeral sobre o Entroido. Así, farase fincapé na historia e no ámbito
de actuación dos xenerais, nos personaxes e na súa indumentaria, nos animais e na literatura
popular de tradición oral.
13.1. O Entroido
Actividade de investigación
A representación máis destacada do Entroido da Ulla é a dos Xenerais. Porén, hai parroquias
desta comarca nas que non se coñece a existencia desta celebración, noutras nas que
se perdeu e concellos nas que non existe. Por iso, con esta actividade preténdese que o
alumnado investigue na casa sobre as tradicións da súa zona. Trátase de que se recollan
costumes, festas e disfraces, pero tamén a comida típica, ben sexa doce ou salgada.
Obxectivos específicos
Recuperar e poñer en valor outras tradicións de Entroido.
Compartir a celebración do Entroido na casa.
Investigar sobre a celebración no contorno familiar.
Desenvolvemento
A cada alumno/a asígnaselle o papel de investigador/a da zona. A súa misión será a de
preguntar na casa ou á veciñanza que era o que facían antes polo Entroido. Tamén poden
tratar de conseguir fotografías.
Recursos materiais
Para o traballo de campo non precisan ningún material, pero poden empregar un caderno
e un lapis para anotar o que lles conten: as tradicións de Entroido da zona, os recordos,
as anécdotas, as receitas de comidas... Xa na aula, e con todo os datos conseguidos,
poderán plasmalos nun gran mural clasificado por partes: xenerais, outros entroidos,
doces… nunha revista ou nun blog.
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13.2. Xeografía e historia.
Varios concellos das provincias atlánticas galegas constitúen o territorio do Entroido dos
Xenerais. En concreto, está documentado nun total de nove, seis na da Coruña (Boqueixón,
Padrón, Santiago de Compostela, Teo, Touro e Vedra) e tres na de Pontevedra (A Estrada,
Silleda e Vila de Cruces). A zona está definida polo curso do río Ulla, de aí que tamén se
coñeza popularmente como comarca da Ulla. Unha bisbarra que sufriu durante o século XIX
diferentes conflitos bélicos nos que pode estar a orixe desta tradicional celebración. Para
introducir o tema, pódese empregar o conto de Pepe Carreiro da serie “Os Bolechas van de
viaxe” centrado no Entroido dos Xenerais.

Obxectivos específicos.
Coñecer a orixe da celebración do Entroido dos Xenerais.
Familiarizarse co ámbito xeográfico dos Xenerais da Ulla.
Visualizar a xeografía da comarca natural da Ulla.
Coñecer a organización territorial da comarca.
Identificar nun mapa os diferentes ámbitos aos que se pertence.
Analizar o territorio próximo do concello no que se sitúa o centro educativo.
Familiarizarse coa división administrativa.
Utilizar e interpretar mapas para orientarse.
Empregar as TIC como un novo recurso xeográfico.
Achegarse a novas ferramentas como Google Maps, Google Earth ou SIXPAC.
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1) Eu no mapa: con esta proposta preténdese traballar o concepto de mapa
como representación dunha zona a partir da propia aula na que se atopa o/a
alumno/a xa que á súa vez está nun centro educativo, nunha rúa e nunha
aldea, vila ou cidade dun concello, dunha comarca e dunha provincia. Como
recurso pódese empregar o seguinte vídeo en inglés titulado Me on the map e
dispoñible na rede na canle YouTube:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1f7ebZMLn08

2) Os concellos e as parroquias: o obxectivo é o de traballar a xeografía do
concello ao que se pertence. Cada alumno/a pode ter un mapa do seu concello
coa representación das parroquias. Nel poderá poñer un punto na que se
sitúa o seu centro escolar, outro na parroquia na que vive, se é diferente, e un
terceiro no casco urbano do concello. Ademáis, no caso da comarca da Ulla
poderá localizar as parroquias nas que exista tradición dos Xenerais da Ulla
e pintalas de cores. [No anexo engádense os mapas dos oito concellos da
comarca da Ulla]
3) As comarcas e as TIC: a través de actividades comúns na aula, reforzarase o
coñecemento da organización territorial da comarca, do propio concello e das
súas parroquias e farase un achegamento a ferramentas xeográficas dixitais
como as de Google ou o SIXPAC. Así, o/a alumno/a pode ter dous mapas nos
que deberá localizar diferentes concellos e parroquias. Nun deles completará
os nomes dos concellos que conforman a comarca na que está e no outro as
parroquias do concello. [Como exemplo, no anexo engádense dous mapas da
comarca da Ulla, un mudo e outro cos nomes dos concellos]
4) Mapa do Entroido: de xeito individual farase unha investigación completa
sobre os Entroidos locais para coñecer a súa orixe, ámbito xeográfico e
particularidades. Cos resultados obtidos na investigación previa a través do
uso de diferentes recursos, históricos e xeográficos (planos, ortofoto, mapas,
globo...), cada alumno/a elaborará un mapa do Entroido. No caso da comarca
da Ulla, será importante que reflictan nel que se trata de dúas provincias,
varios concellos e cinco comarcas cuxo nexo de unión é o río.
Precisarase acceso a internet así como publicacións da biblioteca. Ademais,
cada alumno/a terá que ter unha cartolina ou un folio grande, tamaño A3, para
facer o seu mapa con bolígrafos, rotuladores e ceras.
5) Debate: partindo da investigación previa, e co obxectivo de avaliar os
coñecementos adquiridos no traballo, farase un debate sobre a orixe e
a pervivencia da tradición dos xenerais. Pódese empregar o texto de “A
orillas del Ulla” de Alfredo Vicenti publicado en El Heraldo Gallego ou o
reproducido na seguinte páxina http://www.ezaroediciones.com/wp-content/
uploads/2008/02/18-g2_encartee2.pdf.
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13.3. Os personaxes
A tropa, a comparsa e a parranda son os principais grupos que compoñen o Entroido dos
Xenerais da Ulla. Dentro do primeiro, tropa ou exército, podemos atopar segundo as zonas,
o/a sentinela, o/a abandeirado/a, os/as correos e os/as xenerais. Na comparsa destacan un
ou dous coros e na parranda a charanga.
Obxectivos específicos
Identificar os grupos que conforman o Entroido da Ulla.
Diferenciar a tropa ou exército da comparsa e da parranda.
Identificar os principais personaxes da tropa.
Familiarizarse cos nomes dos diferentes personaxes.
Coñecer as principais funcións e características de cada un.

1) O Xeneral/a da Ulla manda na semana do Entroido. Nas datas de
Entroido comeza a xeneralizarse nos centros educativos a presenza dun
personaxe (meco, demo, meiga...) que cada día da semana dá diferentes
ordes ao alumnado. Así, proponse esta actividade na que todo o centro fará
un mural común previo no que se traballarán técnicas artísticas.
A partir do logotipo do Entroido da Ulla do xeneral a cabalo ou da imaxe do
caderno infantil, imprimirase en tantas partes como sexa preciso segundo
o número de alumnos/as e cada aula terá que decorar o seu anaco como
estime: pinturas, colaxe, bólas de papeis… [Ver exemplos do anexo con
cinco espadas, unha para cada día da semana e cunha espada e catro
plumas]
Xuntas todas as partes formando un mural nun espazo común do centro,
preferentemente na entrada, cinco espadas representarán cada día da
semana e adiantarlles como terán que ir vestidos da casa ou que levar. A
modo de exemplo:
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Luns: ir disfrazados de oficios ou levar unha banda:
O luns, porque o Entroido manda, viremos cunha banda.
Martes: representar algún membro da parranda ou levar unha banda.
Mércores: ir de vellos/as e mozos/as ou levar un espello.
Xoves: ir de señoritos/as ou levar unha pluma.
Venres: temática libre ou levar unha fusta.
2) Disfrace. Posto que o traxe de xeneral e xenerala é o máis chamativo,
o obxectivo é que todas as persoas do centro educativo sexan xefes e
xefas da tropa, confeccionando o seu propio disfrace, con maior ou menor
complexidade segundo as idades do alumnado e o tempo dispoñible para
facelo.
Recursos
Bolsa de lixo negra ou plástico en rolo para a chaqueta.
Papel branco e azul claro para a bandeira.
Papel dourado para as charreteras e borlas.
Cinta de Nadal dourada.
Cartón ou cartolina negra para o sombreiro.
Papeis de cores para os adornos.
Pallas, plumas ou papeis para o gorro.
Tesoiras.
Pegamento.
Cinta adhesiva.
Xunto coa chaqueta e o gorro, cada alumno/a deberá levar un pantalón,
branco ou negro; e botas ou zapatos con calcetíns escuros, mellor altos.

3) Xeneral/a sen sombreiro. Partindo do popular xogo de poñerlle o rabo
ao burro, imprimirase en grande unha imaxe do/a xeneral/a ao que cada
alumno/a terá que colocarlle o gorro, tendo para iso os ollos vendados. A
actividade tamén se pode facer por parellas, actuando un/ha como persoa
invidente e a outra como guía só a través da voz; ou tendo que colocarlle
un/ha o tricorne ao/á xinete e outro/a o rabo ao cabalo. [Exemplo no
anexo]
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4) Mascota de Entroido. Cada alumno/a creará o/a seu/súa propio/a
“entroidiño/a”. Cun rolo de papel hixiénico, decorarase con pinturase e/
ou papeis segundo o personaxe que máis lle guste e os seus elementos
identificativos.

5) Palabra oculta e preguntona. Dividirase a aula por grupos (parellas,
tríos...) para xogar ás palabras cunha variante do aforcado. Un enredo no
que cada persoa poderá dicir letras para tentar adiviñar a palabra oculta,
marcada no encerado con liñas, unha por cada letra. Poderán falar ata dez
veces. E, no caso de acertar a palabra, o grupo terá que tentar dicir que fai
e como vai ese personaxe, facendo unha posta en común entre toda a aula.
Selección de posibles palabras:
Tropa
Abandeirado

Sentinela
Correos

Xenerais
Comparsa

Coro
Parranda

Charanga
Cabalo

6) Monicreques articulados. Partindo dun modelo xenérico dunha persoa,
cada alumno/a deseñará o seu personaxe do Entroido.
Poderán debuxar e recortar nun folio as partes do corpo (cabeza,
tórax, pernas, brazos...), que logo decorarán e unirán con chinchetas
encadernadoras. As vestimentas poderán facerse con papel ou teas.
Rematado o boneco, pegaráselle un pau pola parte traseira para poder
movelo nun teatriño.
Para facer os monicreques precísase o seguinte material: cartolina, teas,
pegamento, lapis de cores, tesoiras, chinchetas encadernadoras e paus de
espetos. Ademais, no anexo facilítase unha ficha na que hai dous modelos
de monicreques da páxina http://www.wikipekes.com. [Ver folla do anexo]
7) Teatro de sombras. Dividida a clase en tres grupos, un representará
a tropa, outro a comparsa e o terceiro a parranda. Asignaráselle a cada
alumno/a un personaxe da agrupación e deseñarán a súa figura en cartolina
para representala nun teatro de sombras. Feitas as figuras, organizaranse
para ensaiar e representar situacións do Entroido como o atranque ou o
coro.
Precísase cartolina negra, lapis, tesoiras, pegamento e paus finos de
madeira como os de pinchos para as figuras do teatro; e unha tea e un foco
para o escenario.
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13.4. Os animais
Os cabalos son unha parte moi importante do Entroido dos Xenerais. Por iso, adaptándose as
diferentes idades, farase unha choiva de ideas para ver que saben os/as alumnos/as sobre
os cabalos (mamíferos, catro patas, tipo de alimentación...).
Xunto aos cabalos, os pavos reais tamén teñen o seu protagonismo na Ulla, pois as súas
plumas son características dos gorros dos/as xenerais. Neste apartado tamén se pode facer
unha choiva de ideas. En ambas actividades prestarase especial atención en que son animais
vertebrados, mamíferos e aves, respectivamente.

Obxectivos específicos
Respectar os seres vivos e os animais do contorno.
Identificar as principais características dos cabalos e dos pavos.
Diferenciar cabalo, egua ou besta e poldro.
Coñecer os usos de ambos animais en relación co ser humano.
Dramatizar e improvisar en diferentes situacións.
Combinar cores usando diversas clases de pintura.
Buscar información en diversas fontes, seleccionala e esquematizala.
Coñecer máis de cerca o mundo equino e os cabalos na Ulla.
Poñer en valor outras tradicións vinculadas aos cabalos (San Martiño, feiras cabalares...).
1) Creación de plumas. Centrándose nos pavos e na súa vistosa plumaxe,
elaboraranse plumas que servirán para o disfrace. Como técnica pódese
empregar co alumnado de infantil o resgado de papeis de cores. É moi
importante non usar tesoiras e facelo coas mans, pois contribúen a mellorar
a súa psicomotricidade fina.
Tamén se poden facer cunha palla plástica para beber, coa que se imita o
cálamo e o canón dunha pluma. Logo, cunha cartolina, recórtase unha tira
á que se lle fan cortes inclinados por ambos os lados do papel. Esta tira
imitará o corpo principal da pluma, que hai que pegalo na palla. Por último,
o remate colorido característico dos pavos reais, o ollo, decorarase nun
folio e pegarase na parte superior da pluma.
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2) Espello cabalar. As plumas feitas no obradoiro anterior pódense utilizar
para decorar un espello simulando o que levan os cabalos dos/as xenerais.
Con ese espello faríase posteriormente unha dinámica grupal na que
cada alumno/a terá que dicir cousas que lle gusten de si mesmo/a e do
Entroido. O obxectivo desta actividade na que se traballan as emocións
é o de incrementar a autoestima do alumnado e o desenvolvemento de
sentimentos de seguridade.
3) Mímica cabalar. Dividida a aula en grupos, adiviñar a través de mímica
diferentes tradicións, situacións ou accións relacionadas co mundo cabalar.
Precísase a ficha do anexo na que a través de imaxes se presenta o Entroido
da Ulla, unha rapa das bestas, a disciplina de salto ecuestre, os aires ou
maneiras de camiñar, xogos como as cartas ou o xadrez e o cabalo como
medio de transporte. [Ver folla do anexo]
4) O noso cabalo. Xa que o cabalo é un elemento moi importante do Entroido
dos Xenerais da Ulla, facer un propio. Para iso, pintaremos e decoraremos
unha cabeza de papel para pegala nun pau. Precísanse pinturas, pegamento,
madeixas de la (crinas), un pau e unha imaxe dun cabalo como a da ficha do
anexo. [Imaxe de mostra no anexo]
5) Cabalo marioneta. En relación co bloque anterior, construiremos o
noso cabalo para escenificar nun teatro cos monicreques articulados.
Precisaremos un calcetín, un par de botóns, un anaco de feltro ou de
cartolina, unha madeixa de la, un anaco de cordel de cánabo, papeis ou
guata para o recheo, unha vara, tesoiras, pegamento, fío e agulla.
As crinas faranse coa la, enfiándoa nunha agulla coséndoa na parte traseira
da media, desde o talón até a cana. Os ollos serán os dous botóns, que se
coserán -tamén se poden pegar- na zona na que remata a volta do talón
da media, coidando que queden á mesma altura. As orellas farémolas
de feltro ou de cartolina. Primeiro recórtanse con forma triangular para
coselas ou pegalas, dependendo do material escollido, xunto ás crinas, na
volta do talón. Por último, o cordel rodeará o fociño para simular as rendas;
encheremos o calcetín e atarémolo á vara.
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6) Pavo de cor. O máis rechamante dos pavos é, sen dúbida, a súa plumaxe.
Plumas que se utilizan na vestimenta dos/as xenerais. Experimentando con
diferentes pinturas e coñecendo as posibilidades das cores, farase un mural
do pavo real.
7) Investigamos sobre animais. De xeito cooperativo elaboraranse
traballos sobre estes seres vivos que habitan no contorno próximo. Para iso,
buscarase información en enciclopedias e guías especializadas, así como
na rede. Tamén se poderán facer preguntas ao persoal do centro educativo
e fóra deste ámbito, como no familiar. Dividirase a aula en cinco grupos para
que cada un indague sobre algún dos temas que se expoñen a continuación.
Os resultados, dependendo dos recursos do centro, poderán presentarse
nun power point.
Entroido da Ulla.
Rapas das bestas.
Feiras do San Martiño.
Feiras cabalares de Pascua.
Mitoloxía sobre o pavo real.
No caso de non dispoñer de recursos informáticos para facer unha
presentación en power point, precisaríanse outros materiais para a
exposición, por exemplo, cartolinas e ceras para un mural ou folios e lapis
de cores para un comic. O xeito de exposición alternativo pode ser de libre
elección.

13.5. Tradición oral
Xunto co “viva” que introduce un/ha xeneral diante dunha casa para eloxiar ás persoas
que alí viven, no “atranque” prodúcese unha batalla verbal entre dous exércitos a través
de coplas nas que se satirizan os acontecementos máis destacados da actualidade. Estas
coplas adoitan ser composicións de catro versos octosilábicos de rima asonante.
Pero a literatura popular de tradición oral tamén ten a súa presenza na comparsa, onde os
cantares de cada un dos coros critican diferentes aspectos da vida. Ademais, estes coros de
mozos/as ou bonitos/as e vellos/as, nalgunhas zonas interpretan danzas e repoñen forzas
comendo os típicos doces de Entroido.
Finalmente, é de salientar a parranda, onde a música ten especial protagonismo. A charanga,
a banda de música ou os/as gaiteiros/as son os principais grupos que se poden ver no
Entroido da Ulla. E posto que a música pode espertar emocións e favorece á creatividade e
a imaxinación, recoméndase a realización de obradoiros nos que se traballe a música xunto
coa creación de coplas.
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Obxectivos específicos
Poñer en valor a literatura popular e a música de Entroido a través dos “vivas”, as coplas, os
cantares dos coros e as interpretacións da parranda.
Comprender e valorar textos de procedencia oral.
Fomentar a composición, individual ou colectiva, de versos.
Estimular a improvisación, a dramatización e a composición.
Potenciar a expresividade a través do ton da voz, a entoación e a xestualidade.
Exaltar os gustos persoais de cada alumno/a.
Dramatizar situacións a través de coplas.
Crear producións musicais sinxelas coas TIC.
1) Creación de “vivas”. Cun “viva” de exemplo, motivarase á aula para que
inventen os seus propios “vivas” baseados en temáticas que lle sexan próximas
como a escola, as actividades extraescolares, as amizades, a casa... Terán que
escribilos primeiro nun caderno para logo interpretalos en alto.
2) Cambio de palabras. Para introducir ao alumnado no mundo das coplas e
da composición, traballarase con coplas ás que lle terán que cambiar palabras.
Pódese facer todos xuntos, seguindo as coplas recollidas por Olimpio Arca no
libro referenciado na bibliografía.

3) Xogos coas palabras. Todo o grupo xunto, xogará ás palabras parecidas,
pero diferentes. Así, unha persoa (mellor o/a mestre/a) comezará dicindo
unha palabra. Por orde, o/a seguinte terá que dicir outra que se semelle na
forma e no son, pero con distinto significado. Exemplo:
Festa - Sesta > Taberna - Caverna > Nasa - Casa > Can - Pan
O xogo pódese facer máis complexo facendo que as palabras sexan encadeadas,
isto é, que coa sílaba final da segunda palabra dunha parella teremos que dicir
a seguinte palabra.

4) Recompilación de temáticas. Para transportar a vivencia do Entroido na
escola ao ámbito familiar, proponse unha actividade na que terán que recoller
na casa temáticas actuais sobre as que ironizar á hora de compoñer as coplas.

5) Coplas feitas. Antes de compoñer coplas propias, practicarase con algunhas
xa feitas, recollidas por diferentes investigadores. Para iso, recomendamos
usar algunha obra da bibliografía como o xa nomeado libro de Olimpio Arca.
Traballarase a posta en escena e a dramatización xunto coa interpretación a
través de diferentes estilos como rap, ópera, a capela...
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6) Poetas. Despois de ver as composicións feitas, tratarase de que compoñan
as súas propias coplas para escenificalas cun típico enfrontamento. As
composicións poden ser de temática libre, pero tamén se poden centrar
no ámbito escolar, facendo fincapé na importancia do respecto cara ás
persoas, así como introducir os temas recollidos na casa.
Aproveitando a investigación realizada no primeiro bloque, indagarase
sobre os coros e os seus cantares. En grupos de cinco persoas, buscarán
un cantar, completarano con versos inventados e crearán unha coreografía
que será gravada en vídeo. Tamén se pode gravar en audio para crear unha
cuña de radio, facer un presentación en power point e mesmo redactar
unha nova para o xornal escolar.

7) Instrumentos. Con materias procedentes da natureza ou de refugallo
pódense crear diferentes instrumentos musicais para a charanga. Como
exemplos, amósanse os seguintes:
Charrasco: para a súa fabricación fai falta un pau, chapas de botellas
e cravos. Ademais, será preciso un martelo para machucar as chapas e
cravalas na madeira. O pau pódese decorar ou deixar ao natural. Logo
crávanse varias chapas por cravo por onde queiramos, tendo que deixar
sitio para a man.

Chiribí: precísase media noz, fío forte e un anaco de cana ou un escarvadentes
plano. Á noz hai que limpala e quitarlle a parte máis ancha. Logo, fanse
unhas incisións nos lados para que enganche o fío e enrólase dándolle
varias voltas. No medio ponse o anaco de cana (tamén hai que xiralo para
que tense, tendo coidado de que non rompa).
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Pandeireta: son precisas chapas de botellas esmagadas, que se coserán
nun cartón redondo decorado previamente. Tamén se pode empregar un
bastidor redondo de madeira.

Pau de chuvia: un obradoiro moi sinxelo para o que se precisa un tubo
de cartón (de papel hixiénico, de cociña ou de teas), globos ou cartón,
pinturas, alfinetes ou pauciños e arroz (garavanzos, alpiste, millo, area...).
Primeiro decórase o tubo coas pinturas e atravésanse os alfinetes de
cabeza redonda a diferentes alturas. Posteriormente, péchase un dos lados
cun globo (tamén se pode empregar o cartón e cinta adhesiva), énchese o
interior cos grans e péchase a outra boca.
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Anexos

14

Mapas dos oito concellos da comarca da Ulla*.
[Proposta didáctica sobre as parroquias dos concellos]
Mapas da comarca da Ulla*.
[Proposta didáctica sobre a comarca]
O/a Xeneral/a da Ulla manda na semana do Entroido.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]
Xeneral/a sen tricorne.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]
Monicreques articulados.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]
Mímica cabalar.
[Proposta didáctica sobre os animais]
O noso cabalo.
[Proposta didáctica sobre os animais]
Pezas para vestir ao/á xeneral/a
[Actividade do caderno didáctico para educación infantil]
Pezas para vestir á tropa
[Actividade do caderno didáctico de nivel 2]
Dados de creación literaria
[Actividade do caderno didáctico de nivel 3]

*Estes mapas recoméndanse para os centros educativos da comarca da Ulla. A escala dos mesmos non é homoxénea
porque se adaptaron para maximizar a área de traballo.
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Mapas dos oito concellos da comarca da Ulla.
[Proposta didáctica sobre as parroquias dos concellos]
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Boqueixón

Boqueixón

A Estrada

A Estrada

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Silleda

Silleda

Teo

Teo

Touro

Touro

Vedra

Vedra

Vila de Cruces

Vila de Cruces

Mapas da comarca da Ulla.
[Proposta didáctica sobre a comarca]
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O/a Xeneral/a da Ulla manda na semana do Entroido.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]
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Xeneral/a sen tricorne.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]

60

Monicreques articulados.
[Proposta didáctica sobre os personaxes]
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Mímica cabalar.
[Proposta didáctica sobre os animais]
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MÍMICA CABALAR

ENTROIDO DA ULLA

RAPA DAS BESTAS

SALTO ECUESTRE

AIRES OU MANEIRAS DE CAMIÑAR

Paso, trote e galope
XOGOS

MEDIOS DE TRANSPORTE

O noso cabalo.
[Proposta didáctica sobre os animais]
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Pezas para vestir ao/á xeneral/a
[Actividade do caderno didáctico para educación infantil]

70

Pezas para vestir á tropa
[Actividade do caderno didáctico de nivel 2]

72

Dados de creación literaria
[Actividade do caderno didáctico de nivel 3]
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PERSONAXE
quen es?

SENTIMENTO
como estás?

MOMENTO
cando pasa?

LUGAR
onde?

ACCIÓN
que se fai?

OBXECTO
con que?
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