PROGRAMA DE

PROGRAMA DE

VERÁN 2017

VERÁN 2017

CUSTO DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO
CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN
Quenda/
servizo
1ª Quenda

7,50 €

Almorzo +
Madrugadores
12,50 €

2ª Quenda

15 €

25 €

40 €

15€

3ª Quenda

13,5 €

22,5€

36 €

13,50 €

4ª Quenda

15 €

25 €

40 €

15 €

5ª Quenda

18 €

30 €

48 €

18 €

6ª Quenda

Madrugadores

Xantar

Ludoteca

20 €

7,50 €

Laboratorio musical

Campamento de verán

* Pendente de determinar en función do calendario escolar

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

* Madrugadores de 7:15 a 10:00 h.
* Servizo de almorzo de 7:15 a 10:00 h
* Servizo de comedor de 14:00 a 16:00 h
* Ludoteca 16:00 – 17:30 h.
* Transporte con paradas nas distintas parroquias
Para a realización das actividades e servizos anteriores
precísase un número mínimo de persoas inscritas

INSCRICIÓNS:
ORGANIZA:

Do 23 de maio ao 6 de xuño
DEPARTAMENTO DE RR COMUNIDADE EDUCATIVA

Lugar: Avda. dos Bosques nº 16–baixo (981659144)

Campamento de Verán
QUENDA
1ª QUENDA:
26 – 30 DE XUÑO

2ª QUENDA:
3 – 14 DE XULLO

3ª QUENDA:
17– 31 DE XULLO
(26 DE XULLO FESTIVO
LOCAL)
(INMERSIÓN LINGÜÍSTICA)

4ª QUENDA:
1-14 DE AGOSTO
5ª QUENDA:

16-31 DE AGOSTO
(INMERSIÓN LINGÜÍSTICA)

6ª QUENDA:

SETEMBRO (PTE DE

DETERMINAR SEGÚN
CALENDARIO ESCOLAR)

DESTINTARIOS:

ACTIVIDADE
Emocionámonos
Coñecer as emocións, identificalas en nós
mesmos e nos demais, aprender a afrontar
cada unha para relacionarnos coa xente
que nos rodea.
Os gardiáns do medio ambiente
Concienciar
aos
participantes
da
importancia de coidar o medio ambiente,
do uso axeitado dos recursos e o cambio
climático.
Ola mundo!
Presentar o mundo a través de algo tan
sinxelo como o saúdo. Coñeceremos a
palabra “ola” en diferentes idiomas,
aproveitando para coñecer curiosidades,
costumes e xogos de diferentes países.
O patrocinio das civilizacións
Coñecer a riqueza patrimonial de diversas
civilizacións
Os animais do mundo
Coñecer os animais que habitan en cada
parte do planeta e a fauna que as rodea,
cales son as especies protexidas, especies
en perigo de extinción.

Obradoiro Musical
CUSTO

20 €

40 €

Unha viaxe pola historia da música a través de
traballos

manuais,

traballos

plásticos,

atrezzo,

actividades musicais (canto e creación musical) e

36 €

informática para aprendizaxe musical (creación de
bases musicais)
40 €

48 €

Oficios de sempre
Poñer en valor oficios propios da
PENDENTE *
comunidade autónoma a través de
actividades e xogos

Rapazada de infantil e primaria empadroada en Arteixo.
Non empadroados: se hai prazas dispoñibles.

ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS:

DURACIÓN:
Do 1o ao 21 de xullo
HORARIO: De 10:00 A 14:00 h.

CUSTO:
40,00 €

DESTINATARIOS: Rapazada de Infantil e Primaria (36 prazas por sorteo)
Seguirase a seguinte orde:





Alumnado da EMMA empadroado
Solicitantes empadroados
Alumnado da EMMA non empadroado
Solicitantes non empadroados

No caso de superar o número de prazas ofertadas procederase ao
sorteo público o día 9 de xuño ás 10:00 h.

