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          Campamento Concilia 
              Un verán diferente 
                 ADOLESCENTES 
 

 

Requisitos: 
 

 Rapaces e rapazas de 12 a 18 anos  empadroados. 
 Non empadroados: confirmarase dispoñibilidade de praza. 
  No caso de que o número de solicitudes exceda o número de prazas 

que se poidan ofertar en función da normativa sanitaria vixente no 
momento,  procederase ao sorteo que se celebrará nas instalacións 
do departamento de educación o día 11 de xuño ás 10 horas. Non 
será posible o acceso libre a este acto polas condicións derivadas no 
COVID19. 

 
Normas xerais de aplicación a esta convocatoria de preinscrición: 

 
 As persoas interesadas poderán formalizar a preinscrición 

presencialmente nas dependencias do departamento de educación 
ou a través  de correo electrónico (educacion@arteixo.org) do 1 ao 
10 de xuño. Deberán poñer no asunto campamento 2021 

 Deberán adxuntar o impreso de solicitude e o impreso de 
declaración complementaria. 

 Realizarase preinscrición para analizar necesidades das familias de 
cara á conciliación no período de verán. 

 A execución do campamento e dos servizos asociados estará 
supeditado ás normativas derivadas do COVID 19 e directrices de 
seguridade. 
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 Previo á formalización da praza de campamento, é obrigatoria a 
presentación polas familias da declaración responsable donde 
garantan que durante os 14 días previos á entrada no campamento 
a persoa participante non ten sufrido tos, fiebre, cansancio, 
malestar xeral e que non ten estado en contacto con persoa con dita 
sintomatoloxía. 

 As familias deberán cumprir estrictamente todas as condicións e 
medidas que se lles indiquen como forma de protección da saúde de 
todas as persoas participantes. 

 Reforzaranse as frecuencias de hixienización e a frecuencia de 
ventilación. 

 O campamento realizarase nas instalación do centro AGARIMO       
 Unha vez que se dispoña das preinscricións, contactarase coas 

familias para a concreción de todos os aspectos previos ao pago do 
prezo público. 

 
 
Servizos ofertados (supeditado ás autorizacións administrativas que 
correspondan): 

 Madrugadores (7:15 h a 10:00 h). 
 Almorzo (inclúe madrugadores) (7:15 h a 10:00 h) 
 Servizo de comedor (14:00 h a 16:00 h) 
 Transporte. 

 Ludoteca (16:00 h a 17:30 h 

 Requírese nº mínimo de participantes para a posta en            
funcionamento dos Servizos. 

  

Temática: 

 

“UN VERÁN DIFERENTE” 
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Lugar de execución: Centro Agarimo 
 

 

Datas de execución: 
 

Quenda Temática 

23-30 de xuño 

Artesanía 
Os participantes iniciaranse no mundo da artesanía, 
coñecerán diferentes técnicas e traballarán co coiro co fin de 
aprender algunhas ideas xerais para iniciarse nunha 
actividade artesanal tan gratificante como a creación dos teus 
propios complementos.  

1-15 xullo 

Xóvenes cineastas  
Descubrirán os detalles do mundo cinematográfico, 
aprenderán a comprender películas de diferentes xéneros, 
gravarán imaxe e son, editarán, interpretarán ... Elixen o papel 
que queren desempeñar no campamento . 
Se queres desenvolver a creatividade innata da túa filla ou 
fillo, esta é a súa gran oportunidade para facelo como as 
grandes figuras do cine. 

 

         16-30 xullo 

 

Robótica 
Gozarán da tecnoloxía, ferramentas de aprendizaxe que os 
farán capaces de desenvolver os seus propios proxectos na 
área de robótica, programación de videoxogos, impresión 3D, 
Unity ou Minecraft.. 

2-13 agosto 

Fotografía 
Os participantes que queiran entrar no mundo das imaxes 
mellorarán a súa creatividade, aprendendo sempre de forma 
dinámica e divertida. Adestrarán as súas habilidades de 
observación a través de xogos e dinámicas nos que poderán 
fomentar todo o seu potencial e desenvolver a súa imaxinación. 

16-31 agosto 

Danzas urbanas 
Desenvolverán os movementos, expresións e estilos que lles 
axudarán a ampliar os seus coñecementos sobre danza e, por 
suposto, sen esquecer a diversión. 
Unha experiencia inesquecible e desafiante na que 
aprenderán diferentes estilos de baile urbano como son; hip-
hop, funky, popping e moitos máis... 
Durante todo o campamento os participantes traballarán 
nunha presentación final que gravaremos en vídeo. 

Setembro según 

data comezo de 

curso 

Multiaventura 
Como broche final ós campamentos de verán, realizaremos 
diferentes actividades de multiaventura; tiro con arco, 
escalada, orientación,... e algunha que outra sorpresa máis. 

 



CONCE LLO  D E A RTEIXO  
CONCELLARÍA DE IGUALDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SANIDADE E EDUCACIÓN 

Avda. dos Bosques, 16, baixo 
15142 ARTEIXO (A Coruña) 

Telf.: 981 647 294 
Email: educacion@arteixo.org 

 

 
 
 

 

Prezo público: segundo o estipulado na ordenanza reguladora, sendo os 
custos para cada quenda os seguintes: 

 
 

Quenda/ servizo Madruga- 
dores 

Almorzo 
(inclúe 

madrugadores) 

 
Campamento 

 
Xantar 

 
Ludoteca 

1ª quenda 9,00 € 15,00 € 24,00 € 24,00 € 9,00 € 
2ª Quenda 16.50€ 27,50 € 44 € 44 € 16,50 € 
3ª Quenda 15 € 25,00 € 40 € 40 € 15 € 
4ª Quenda 15 € 25,00 € 40 € 40 € 15€ 
5ª Quenda 18€     30,00 € 48 € 48 € 18 € 
6ª quenda Por determinar segundo data de inicio do 

curso 
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Organización: 

 Organizaranse grupos reducidos cumprindo a normativa de 
aplicación. 

 Estes grupos estarán constituidos preferentemente sempre polas 
mesmas persoas para reducir posibilidades de contaxios. 

 O Concello de Arteixo resérvase o dereito á reorganización, 
adaptacións e/ou suspensión de servizos ou actividades se a 
situación sanitaria así o require. 


