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PROXECTO CAMPAMENTOS DE VERÁN  

CEIP LAREDO 2018 
 

1. BREVE HISTORIA DO CENTRO COMO INSTITUCIÓN 

KOREMI XESTIÓN DEPORTIVA S.L. é unha empresa especializada no sector da xestión integral 
de actividades extraescolares, campamentos e proxectos innovadores no sector do lecer e o 
tempo libre. 
A nosa traxectoria comezou no ano 2003. Dividimos os nosos servizos en varias áreas:  
1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SERVIZOS, CAMPAMENTOS E ANIMACIÓNS. 
2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 
3. XESTIÓN DE CENTROS E ESPACIOS DE LECER E TEMPO LIBRE. 
4. ESCOLA DE TEMPO LIBRE. E CENTRO DE FORMACIÓN 
Algunhas das actividades e servizos que prestamos nos diferentes colexios e coas diferentes 
institucións onde traballamos: 
 Coordinación e desenvolvemento do PARQUE DO NADAL 2014, 2015, 2016 e 2017 do 

Concello de Vigo, as “CARPA DO NADAL” do Concello de Redondela no 2013, 2014, 
2015 ou o programa para a mocidade “SEGUNDO ASFALTO” desenvolvido tamén polo 
Concello de Vigo. De maneira activa estamos a traballar en Ribadavia, Poio, Gondomar, Vigo, 
Lugo, Nigrán ou Redondela entre outros tanto a través de institucións públicas como de 
iniciativas privadas. 

 Campamentos na Illa de San Simón co Concello de Redondela, anos 2012, 2013, 2014, 
2015. e co C.D.Choco de Redondela, ano 2016. 

 Campamentos na Illa de San Simón co Concello de Soutomaior ano 2016 e 2017. 

 Campamento Colexio “Emilia Pardo Bazán” en Vigo anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 Campamento “Colexio García Barbón” en Vigo, anos 2012, 2013, 2016 e 2017. 

 Campamento de verán “CONCELLO DE TUI”, ano 2016 

 Obradoiros para nenos/as no CAMPIONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN-MAIO 2015 e 
MARZO 2016. 

 Obradoiros para nenos/as no FESTIVAL DE CANS 2015. 

 Programa de Animación Infantil coa empresa PIZZA MÓVIL 2015 nos centros comercias de 
Vigo, Coruña e Lugo. 

 ANIMACIÓNS CORTE INGLÉS (Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela) 

 MUNDO BEBÉ con CONCELLO DE LUGO en Outubro 2016, actividades para nenos de 0 a 
3 anos. 

          Children Weekend: execución do 1º e 2º Congreso Multidisciplinar adicado a infancia en 
Vigo na Fundación ABANCA. 
          Desafío Boot Camp Race: 1ª carreira de obstáculos que se celebra en Vigo, nun entorno 
natural e nun lugar estratéxico na rexión. 
                Deseño Pedagóxico e Xestión do Centro de Ocio Infantil MAISQUEPEQUES: Máis 
que Peques está en Máis que Auga Navia. É un centro de lecer infantil de 600 metros cadrados 
con actividades e especialistas para divertir, entreter e fomentar o desenvolvemento dos pequenos 
de 2 a 12 anos. Espazos coidadosamente deseñados, monitores/as especializados, material 
innovador e, por suposto, unha pista multideporte para a celebración das actividades deportivas. 
 PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN XUVENIL DO CONCELLO DE VIGO “SEGUNDO ASFALTO”: 
proxecto coa Concellería de Xuventude do Concello de Vigo de actividades que responden aos 
intereses máis actuais dos mozos de 14 a 35 anos anos, coa intención de ofrecerlles un “espazo 
novo”, que fose punto de encontro, xerme de experiencias enriquecedoras, alternativa de lecer, e 
momento de educación integral. 
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 Expresión artística: Iniciación ó Arte, Debuxo e Pintura, Multiobradoiro, Obradorio de Comic., 
Danzas: Danza contemporánea, Aeróbic, Expresión Corporal, Funky, Hip-Hop,…Teatro: 
Conta-contos, Escenificación / Deportes: Multideporte, Voleibol, Baloncesto, Balonmán, 
Fútbol-sala, Natación, Patinaxe, Tenis… 

 Obradoiros varios: Obradoiro de Xogos Populares, Obradoiro da Ciencia, Obradoiro da 
Natureza, Obradoiro de Cociña, Obradoiro de percusión, Guitarra, 

 Circolandia 

 Ludotecas e Servizo de comedor, Servizo de madrugadores: Aula Matinal (antes do comezo 
das clases), Servizo de tardíos: Aula T (despois das clases). 

 

KOREMI-ESCOLA DE TEMPO LIBRE 
A súa vez somos ESCOLA DE TEMPO LIBRE homologada pola Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado da Xunta de Galicia con número de rexistro G-58 para a impartición dos cursos de 
Monitor/a de Tempo Libre e de Director de Tempo Libre. 
A. Cursos de primeiro nivel para a obtención do Título de Monitor de actividades de Tempo Libre 
en Vigo, Redondela, Ribadavia, Brión… 
B. Cursos de segundo nivel para a obtención dos Títulos de Director de actividades de Tempo 
Libre e de Director de Campos de Traballo. 
C. Cursos, seminarios e monográficos.  
Como Escola e empresa de Formación preocupámonos por impartir cursos que garanten a 
formación permanente dos participantes onde se expiden certificados ou diplomas de asistencia. 
A nosa misión é motivar e ilusionar aos/ás alumnos/as en todas as actividades que levamos a 
cabo, tanto na parte formativa como na parte lúdica, tratando de innovar, sorprender e transmitir 
tranversalmente coñecementos tales como a cooperación, respeto, tolerancia e traballo en equipo. 
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2. DENOMINACIÓN DO PROXECTO CAMPAMENTOS DE 

VERÁN 2018. 

 

“OS ROBINSONES” 

 

3. FUNDAMENTACIÓN E NATUREZA DO PROXECTO. 

Os campamentos urbanos xorden ante a necesidade de ofrecer aos nenos/as unha 

alternativa de lecer e tempo libre durante os períodos vacacionais na que poidan compartir 

experiencias e xogos. Isto é fundamental nas cidades e pobos actuais nos que as unidades 

familiares son cada vez máis pequenas e o neno ten poucas oportunidades de compartir 

momentos co seu grupo de idade fora da contorna escolar.  

Por outra banda a xustificación da realización dunha actividade deste tipo vén dada pola 

necesidade de conciliar a vida laboral coa vida familiar, xa que debido a que cada vez en maior 

medida nas familias traballan tanto o pai como a nai, e estes vense na necesidade de que existan 

actividades de tempo libre nas que poidan mandar aos seus fillos cando non están no colexio e 

eles están traballando.  

Ademais os pais na sociedade actual coñecen tamén o efecto positivo de que os seus 

fillos relaciónense con outros nenos nun ámbito lúdico afastado do divertimento, moito máis pasivo, 

que poden ter na súa casa, como é a televisión, as videoconsolas, etc. E a solución pode estar 

nestas actividades de tempo libre nas que ademais de pasalo ben se fomentan valores como o 

compañeirismo, o traballo en equipo, a cooperación, etc., que lles van a permitir compartir 

experiencias moi diversas con outros nenos e que ademais, vanos a axudar no seu 

desenvolvemento integral como persoa. 

No entorno de Chapela lévase tempo dando resposta a unha necesidade dunha actividade 

continuada deste tipo nos períodos vacacionais, nos que os nenos/as poidan ser atendidos ao 

mesmo tempo que se divirten, e poidan contar ata cun servizo de comedor de forma que se 

axusten o máximo posible ao horario de traballo dos seus pais. 
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4. PLANIFICACIÓN E MÉTODO PARA A ORGANIZACIÓN 

DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2018 - ANPAS DE CHAPELA  

 

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

No desenvolvemento do Campamento, haberá un coordinador/a xeral 

preocupándose que todo funcione como está previsto a disposición do persoal da 

organización, da Dirección do centro e das Anpas así como das familias para 

xestionar ou solucionar calquera tema derivado do mesmo.  
Manteremos informadas ás familias de calquera necesidade que se 

xenere dentro do Campamento a través dos seguintes medios: 

 Circulares por escrito.  

 Información vía correo electrónico. 

 Actualización de Redes sociais (Facebook, Instagram). 

 Actualización na páxina web de KOREMI: http//: www.koremi.es 

 

ENTREVISTAS/REUNIÓNS PERSOAL/FAMILIAS 

As ANPAS poderán realizar entrevistas ós compoñentes ou equipo técnicos que considere 

necesarios para mellorar, valorar e comprender o proxecto, asemade xunto co equipo directivo do 

Colexio, no caso de que se convoque, asistir a unha reunión informativa para 

as familias, explicando as actividades que se levarán a cabo e as dúbidas que 

poidan xurdir con respecto ó programa.  

 

 

PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓN 

En base ás inscricións, levarase a cabo a formalización dos grupos. Organizaranse por 

idades (3-6, 7-8 e 9-10 e 11-12), dependendo da demanda, unha vez avaliada a demanda 

existente, intentando que a agrupación sexa o máis homoxénea posible. Darase prioridade os 

nenos pertencentes as tres anpas: LAREDO e ALEXANDRE BÓVEDA  

 

 

 

 

Destinatarios/as do Campamento 
O servizo está dirixido a nenos/as entre 3 e 12 anos de idade escolarizados en Educación Infantil e Primaria. 
Para maior seguridade e eficacia no desenvolvemento das actividades estableceranse grupos de participantes 
agrupados de forma homoxénea e por idade, adaptando as actividades a cada un dos grupos. 



 

KOREMI. Rúa Cronista Rodríguez Elías, nº2, Torre 2, Ofic. 3.C.P 36209. Vigo  

Telf. 678415501/685203756. E- mail: koremi@koremi.es 

 

 

6 

ORGANIZACIÓN/NORMATIVA 

 

 

 

 

Procedementos de Actuación 
Protocolo de entrega e recollida dos/as participantes 
Por motivos de seguridade na entrega e recollida dos participantes, existe un protocolo de 
actuación/procedemento, detallado a continuación: 
Entrega de participantes: O/o coordinador/para recibe aos pais/nais e nenos/as na entrada do centro, e rexistra 
a presenza do participante nas súas listaxes, un/a monitor/a acompaña ao neno ao espazo destinado para realizar 
a división dos grupos e asignar a cada monitor/ao seu grupo de referencia. No caso de que existe a ausencia 
reiterada dalgún participante o/a coordinador/a poñerase en contacto coa familia para coñecer o motivo.  
Saída de participantes: Os/as monitores/as cos seus correspondentes grupos, esperan aos pais/nais no espazo 
estipulado para o devandito grupo. O/a coordinador/a espera ás familias na porta para indicar aos pais/nais a 
localización do grupo onde se atopa o neno. 
Os/as monitores/as terán unha listaxe cos/as nenos/as que están baixo a súa responsabilidade e as 
correspondentes autorizacións onde se verificará a entrega dos participantes ás persoas autorizadas, desta forma 
téntase axilizar o máximo posible a entrega de cada neno/á o seu titor/a legal. 

NORMAS 
- Non se permitirá saír das instalacións sen a autorización expresa de pais ou titores. 
- Ningún neno poderá separarse do seu grupo se non é co coñecemento e permiso do/a monitor/a. 
- Só se poderá comer no espazo de tempo estipulado para iso. 
- Puntualidade nas horas de entrada e recollida. 
- Os pais ou titores deberán estar localizables durante todo o horario da actividade no número de teléfono reflectido 
na folla de inscrición. 
- Queda prohibida calquera conduta violenta ou prexudicial para o normal desenvolve das actividades. No seu caso, 

considerarase como causa xustificada para a expulsión do campamento. 

 MOCHILA: Recomendamos que a roupa e todo o material vaia marcado co nome do/a rapaz/a. A organización 

non se fai responsable das posibles perdas. 

 AUGA: Unha ou dúas botellas, preferiblemente en envase que conserve o frío. 

 CREMA SOLAR: xa posta na casa e un pouco mais para unha segunda posta durante o campamento, 

preferible sprai de fácil aplicación. 

 ALMORZO (MEDIA MAÑÁ): Recomendamos bocadillo e froita. 

  GORRA e ROUPA: Recordamos que é un campamento de verán, polo tanto os nenos/as terán que vir con 

roupa cómoda para participar en todas as actividades propostas. O calzado se pode ser deportivo de sola grosa 

e con calcetíns. 

 BAÑADOR, TOALLA e CHANCLAS nos días que haxa xogos de auga e praia. 

 NON LEVAR OBXECTOS DE VALOR, PUNZANTES OU DE VIDRO 
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SEGURO DE R.C.  

Todos os/as nenos/as e o equipo de Monitores/as que participen no campamento Urbán, 

así como as instalacións que utilicemos, estarán cubertos por un Seguro de Responsabilidade 

Civil de Koremi que estará a disposición de consulta tanto para a Dirección do Centro coma das  

ANPAS. 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Todos os/as nenos/as que participen no campamento Urbán estarán cubertos por un 

seguro de accidentes que cubra os riscos da actividade. Tanto a Póliza do mesmo coma o recibo 

de estar pago poñerase ó servizo da Dirección do Centro así coma das  ANPAS. Os pais recibirán 

unha circular referente o “bó uso” do seguro.  

MEMORIA FINAL E REPORTAXE FOTOGRÁFICO 

Ao finalizar o programa realizaremos unha memoria final no que 

constarán todos os aspectos pertinentes en relación ás actividades, 

recursos humanos, valoracións xunto cun reportaxe fotográfico de todo o 

Campamento.  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 A organización de todas as actividades que realiza KOREMI cumpre con todos os 

requisitos establecidos pola normativa vixente en materia de protección de datos (LOPD 15/1999, 

de 13 de Decembro e RD 1720/2007, de 21 de decembro), en canto á observación de todas as 

medidas e protocolos esixidos para salvagardar a confidencialidade dos datos de carácter persoal 

dos participantes.  

Terase en conta en todo momento que os participantes teñan autorizado, 

mediante formulario distribuído ao seu efecto, o uso de imaxes e fotografías dos mesmos.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

No caso de que se produza unha lesión a un menor durante o campamento se establece 

o seguinte protocolo: 

1. Evitar a alarma e manter o control. 

2. Valoración da lesión. 

2.1. LESIÓNS LEVES. Lavar a ferida e primeiras curas co material do 

botiquín de primeiros auxilios.  

2.2. LESIÓNS GRAVES. 

- Aplicar primeiros auxilios si fose o caso.  

- Avisar ós servizos de emerxencias.  

- Avisar ó Coordinador/a do Campamento que se encargará de avisar á 

familia. Este (coordinador da empresa) será o encargado de dar parte á compañía de 

Seguros.  

- Acompañar ao menor no seu traslado ó hospital ou centro médico ata que chegue a familia si 

é o caso. 
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MEDIOS TÉCNICOS E AUDIOVISUAIS 

Para amosar e difundir os traballos que se realizan no campamento utilizaremos un BLOG, a 

páxina web de KOREMI e o Facebook.  

 
Contaremos tamén no campamento cunha serie de medios técnicos que serán: Equipo de 

Son, micrófonos, proxector, portátil, pantalla e Karaoke para axudar ás actividades que se realicen 

dentro do campamento, sempre que fixese falta. 

KOREMI COMO ESCOLA DE TEMPO LIBRE RECOÑECIDA CON NÚMERO DE 

REXISTRO n.º G-58, adicado á Formación dos seus futuros monitores e monitoras, directores 

e directoras de Tempo Libre. 
  

5. NÚMERO E IDADE DOS/AS DESTINATARIOS/AS. 

Este campamento está dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre 3 e 12 anos. A 

empresa facilitará a integración dos/as menores que presenten necesidades educativas especiais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS: terán atribuídos nome por grupos de idade. 

   

 

GRUPO 1 (3-6 

ANOS) 

GRUPO 2 (7-8 

ANOS) 

GRUPO 3 (9-10 

ANOS) 

GRUPO 4 (11-12 

ANOS) 
 

**Esta clasificación dependerá do número total de participantes, facendo por suposto mais grupos 

se fose necesario. 
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6. DETERMINACIÓN DOS OBXECTIVOS 
 

OBXECTIVO XERAL 

Ofrecer unha alternativa de Lecer e Tempo Libre na época estival fomentando o 

desenvolvemento integral dos participantes a través da educación en valores tales como 

cooperación, respecto e tolerancia.  
 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS XERAIS: 

 Acadar un desenvolvemento persoal, social e que favoreza á vez a comunicación, o 

dinamismo e a integración multicultural dos menores. 

 Promover actividades que favorezan a diversión creando un ambiente lúdico. 

 Desenvolver a autonomía persoal no día a día e a adquisición de hábitos de vida saudable. 

 Promover actividades que favorezan o traballo en equipo e a creatividade.  

 Fomentar actitudes de solidariedade e convivencia así como o compañeirismo e a tolerancia 

a través de actividades de traballo en equipo. 

 Fomentar a participación dos nenos e nenas como a base dun sistema de relación xusto e 

respectuoso. 

 Promover a educación e equidade de xénero superando en todo o sistema de relacións e 

convivencia dos estereotipos sociais ligados ao sexo-xénero. 

 Promover situacións multiculturais e de intercambio de experiencias. 

 Fomentar o respecto pola entidade cultural galega. 

 Potenciar actitudes de valoración e respecto da contorna física e natural utilizando boas 

prácticas ambientais que provoquen o menor efecto posible no contorno e creen bos hábitos 

de comportamento e posibiliten o coñecemento da nosa riqueza natural. 
 

OBXECTIVOS PROGRESIVOS 

 A seguridade: Premisa prioritaria ante calquera situación (sobre todo na auga cando acudan 

á piscina)  

 Benestar físico: Descanso, boa alimentación. 

 Benestar emocional: Suplir a carencia afectiva familiar co monitor/a  

 Motivación: cara ás actividades para que se involucre na trama da historia temática do 

campamento  

 Obxectivos psicopedagóxicos: Adquisición de valores humanos, superación persoal e respeto 

ós seus iguais 
 

OBXECTIVOS TRANSVERSAIS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

a.- Facilitar o coñecemento e desfrute, dos elementos e trazos básicos do patrimonio natural, 

cultural e histórico de Galicia e do mundo  

b.- Posibilitar a análise das incidencias positivas e negativas que sobre o medio teñen as 

intervencións humanas, valorando en especial as positivas (programas de recuperación de 

especies, campañas de protección á biodiversidade, programas educativos, etc... ). 

c.- Facilitar o coñecemento e comprensión das relacións de interdependencias que existen entre 

os elementos e situacións do mundo urbano, rural e natural, con feitos, situacións e elementos da 

vida cotiá dos destinatarios/ás. 
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d.- Implicar os destinatarios/ás. en tarefas dirixidas ao coidado, conservación e mellora ambiental 

de diversos espazos e o seu ámbito inmediato. 
 

DE COEDUCACIÓN 

a.- Potenciar a convivencia, a participación activa e a resolución de conflitos de formas dialogada; 

apreciando a importancia dos valores básicos que rexen a vida e a convivencia humana para obrar 

de acordo a eles. 

b.- Fomentar o pracer e o gusto polas actividades en grupo e a colaboración nas tarefas colectivas, 

valoran como estas actividades poden contribuír a unha mellora da calidade de vida. 

c.- Fomentar a tolerancia e a solidariedade entre todas as persoas participantes na experiencia. 

d.- Desenvolver o interese por asumir responsabilidades domésticas relacionadas co seu coidado 

persoal, a vida cotiá e o coidado do ámbito: coidado dos seus aparellos persoais, da súa hixiene 

corporal, limpeza de espazos comúns, campañas de aforro de auga e enerxía, coidado dos 

exteriores do complexo. 

e.- Facilitar o intercambio de vivencias, experiencias, sentimentos, puntos de vistas entre todos os 

elementos humanos que interveñan dalgún xeito na experiencia. 

f.- Desenvolver nos participantes a comunicación sen prexuízos en canto a idade, sexo, crenzas, 

etc.. 
 

 

DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

a.- Contribuír ao desenvolvemento corporal dos destinatarios/ás a través da práctica de exercicio 

físico e de hábitos elementais de hixiene e alimentación. 

b.- Contribuír a favorecer comportamentos positivos en relación á educación para a saúde e o 

consumo. 

c.- Sensibilizar ante as actividades humanas transformadoras do medio e rexeitamento dos 

factores responsables da contaminación e a degradación deste. 
 

EDUCACIÓN PARA O CONSUMO 

a.- Promover actitudes de aforro enerxético, de auga e de consumo de produtos naturais, en 

detrimento do "consumismo" a través de coñecer as consecuencias reais que un consumo 

irracional ten sobre a saúde individual e colectiva da humanidade e do planeta. 

b.- Sensibilidade polos temas que gardan relación coa calidade do medio e a valoración dos 

recursos naturais. 

c.- Recoñecer e valorar a importancia da auga para os seres vivos e para a calidade de vida, 

desenvolvendo actitudes favorables cara ao aforro no consumo desta. 
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7. TEMPORALIZACIÓN. 

 

O campamento realizarase en diferentes quendas que engadimos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nenos/as poderán inscribirse por : 

SEMANA/ QUICENA / MES  

O horario do campamento comprenderá de luns a venres entre as 09.00 ata as 14.00 

horas, coa posibilidade de dispoñer de servizo de aula matinal, aula mediodía e comedor. Polo 

que, se os pais/nais/titores legais o requiren o horario do campamento será de 07:30 a 16:00. 

 

 CAMPAMENTO: De 09.00 a 14.00. 

 

 

 AULA MATINAL: De 07:30 a 9.00. (Incremento de 1 hora e media a maiores do horario do 

campamento).Neste espazo os nenos poderán almorzar. 

 SERVICIO COMEDOR: De 14.00 a 16.00 horas. O servizo de comedor será o mesmo que 

sirve no centro durante ó curso, sempre que teñamos un mínimo de 10 nenos/as, en 

caso contrario pode optarse polo servizo de fiambreira. 
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8. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES.  
 

Dentro do horario del campamento, se intercalarán actividades LÚDICAS, DEPORTIVAS, 

XOGOS e OBRADOIROS. A continuación se detallarán algunhas das actividades que se 

realizarán:  

 

O HORARIO BASE do campamento é o seguinte: (EXEMPLO) 

 

07:30 – 09.00 AULA MATINAL 

09.00 – 11.30: ACTIVIDADE 1: OBRADOIROS 

11.30 - 12.00: almorzo de media mañá  

12.00 – 13.30: ACTIVIDADE: XOGOS GRUPALES / GYMKHANAS 

13.30 – 14:00: DIARIO DE VIAXE 

14.00 – 16..00 COMEDOR 

**Nos días nos que haxa saída o horario do mesmo sufrirá modificacións 

 

 

CRONOGRAMA EXEMPLO POR QUENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*poñeremos a modo de exemplo a programación detallada dunha quenda.  

 

 

 

 

**Nos días que faga mal tempo, as actividades que están propostas para realizar fora mudarán de día. 
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CAMPAMENTO: OS ROBINSONES 

MES: XULLO QUENDA: 2 ao 14 DE XULLO IDADES DO GRUPO: 3 A 12 ANOS 

Días  Hora Actividade Días  Hora Actividade 

1º Día 
Lunes 2 de 

xullo 

09:00 

SHOW DE PRESENTACIÓN DO CAMPAMENTO 

“OS ROBINSONES” 

Recepción dos/as participantes 
7º Día 

Martes 11 
de Xullo 

 

09:00 
 

DECORAMOS A NOSA ILLA 
Explicación Lúdico-Educativa 

 

09:30 
APERTURA DO CAMPAMENTO.  Distribución de 

grupos 
9:30 

OBRADOIRO DE ÚTILES DO REFUXIO: mesa, 
cadeiras,cuncas,… 

10:30 XOGOS DE PRESENTACIÓN E COÑECEMENTO 11:00 DESCANSO 

11:30 DESCANSO 11:30 
FESTA DE BENVIDA AO NOSO REFUXIO: 

Xogos musicais 

12:00 CREACIÓN DOS DIARIOS DE NAÚFRAGOS 
13:45 

DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - 
CASA 13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 

2º Día 
Martes 3 de 

xullo 

09:00 
“DESCUBRIMOS A NOSA ILLA” 
Explicación Lúdico-Educativa 

8º Día 
Mércores 

12 de xullo 

9:30 
COMO ORIENTARSE NA ILLA 
Explicación Lúdico-Educativa 

09:30 
CREACIÓN DAS NOSAS FRESQUEIRAS PARA AS 

MERENDAS (OBRADOIRO)  
9:30 

OBRADOIRO DE ELEMENTOS  DE 
ORIENTACIÓN 

11:00 DESCANSO 11:00 DESCANSO 

12:00 XINCANA DE DEPORTES DE AUGA. 11:30 XINCANA DE ORIENTACIÓN 

13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 13:45 
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - 

CASA 

3º Día 
Mércores 4 

de xullo 

09:00 
EN BUSCA DE AUGA 

Explicación Lúdico-Educativa 

9º Día 
Xoves 13 
de xullo 

09:00 
INTENTAMOS SAIR DA ILLA 

Explicación Lúdico-Educativa 

09:30 
OBRADOIRO PARA A RECOLLIDA DE AUGADA 

CHOIVA 
09:30 OBRADOIRO DECONTRUCCIÓN DUN BARCO 

11:00 DESCANSO 11:00 DESCANSO 

11:30 GRAN XINCANA DA BÚSQUEDA DO RÍO 11:30 XINCANA PIRATA DE AUGA. 

13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 13:45 
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - 

CASA 

4º Día 
Xoves 5 
 de xullo 

09:00 
A TORMENTA 

Explicación Lúdico-Educativa 

10º Día 
Venres 14 
de xullo 

09:00 
ATOPAMOS VIDA NA ILLA 

Explicación Lúdico-Educativa 

09:30 
OBRADOIRO Chegou a primeira gran tormenta a illa. 
Teremos que construir o noso refuxio da illa 

09:30 OBRADOIRO DE COCIÑA CANIBAL 

11:00 DESCANSO 11:00 DESCANSO 

11:30 GRAN XOGO DE SUPERVIVENCIA 11:30 XOGO DE NAÚFRAGOS CONTRA CANÍBALES 

13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 13:45 
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - 

CASA 

5º Día 
Venres 6  
de xullo 

09:00 
EXPLORANDO A ILLA 

Explicación Lúdico-Educativa 

  

09:30 
SAÍDA POLOS ARREDORES DO CAMPAMENTO 

PARA “EXPLORAR” A NOSA ILLA 
XINCANA DE EXTERIOR 

13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 

6º Día 
Luns 9 

 de Xullo 
 

09:00 
CÓMO SOBREVIVIR NA ILLA 
Explicación Lúdico-Educativa 

09:30 OBRADOIRO DE COCIÑA (Cómo facer pan de monte) 

11:00 DESCANSO 

11:30 XOGOS DE AUGA 

13:45 DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA 
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En KOREMI apostamos por un formato de Campamento onde os nenos/as se mergullan 

nunha divertida, pero á vez educativa aventura. É por iso que ofertamos este Campamento 

Temático, onde todas as actividades xiran en torno a un centro de interese. Isto crea nos 

participantes unha gran ilusión e unhas ganas de descubrir o que día a día lles depararán esta 

viaxe. 

Nesta ocasión, o campamento converterase na illa de: OS ROBINSONES, a cal nos vai a 

permitir traballar temas relacionados co coidado da natureza, a importancia da reciclaxe, recursos 

de supervivencia,.. 
 

CAMPAMENTO DE VERÁN “OS ROBINSONES” 
“A comezos do verán unha gran tormenta azoutou os mares do Sur. 

Tódolos barcos que navegaban nese momento víronse atrapados na 

tormenta, sen posibilidade de salvarse. 

Os máis afortunados, puidemos agarrarnos os restos dun barco e 

resistir ata que rematou a tormenta. 

Unha vez co mar en calma puidemos chegar ata esta illa, onde 

teremos que sobrevivir, e tentar regresar a noso lugar de orixe. 

Non sabemos si existen outros habitantes na illa, ou se son amigos 

ou inimigos. 

Teremos que construír as nosas casas, conseguir comida e auga, e 

construír un barco para voltar a nosas casas... 

¡¡Quen sabe cantas aventuras viviremos...!! 

 

Vivimos nunha sociedade  sumamente tecnoloxizada, na que os/as nenos/as cada vez 

teñen menos contacto coa natureza e cos xogos e destrezas que esta nos ofrecía. Dende a 

convicción de que as interaccións que as persoas establecen cos seus semellantes e co seu 

entorno van depender da educación que recibisen, e se esta educación está exenta de prexuízos, 

de se se educou nun contexto onde se respecten os diferentes costumes, tradicións, linguas, etc. 

, e se realiza nun entorno de coidado e respecto pola natureza,  será unha educación cara ao 

respecto e a tolerancia. 

A través de cancións, historias, xogos e demais actividades, pretendemos que os nenos 

e nenas deste campamento convértanse en expertos coñecedores de como coidar e respetar a 

natureza, o noso entorno, en como reciclar, técnicas para “sobrevivir” na natureza: como construír 

as nosa propias mesas, como poderíamos facer lume, técnicas para recoller auga de choiva,...En 

definitiva, que se convertan en auténticos Robinsones. 
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ACTIVIDADES 

 

BENVIDA E RECEPCIÓN DOS NENOS/AS E FAMILIARES. 

COÑECEMENTO DAS INSTALACIÓNS 

Esta benvida será levada a cabo por todo o equipo do proxecto educativo do campamento para:  

 A recepción dos/as menores o primeiro día de campamento, xunto cos familiares 

que os acompañen.  

 Asignación de grupos e ubicación. 

 Establecemento de normas e orientacións.  

 Explicación do programa lúdico-educativo 

  

 

REPRESENTACIÓN E PRESENTACIÓN DO LUGAR DA HISTORIA 

VISITADO (Todos os días) 

Todos os días os/as monitores/as realizarán una pequena representación e explicación LÚDICO 

EDUCATIVA DA HISTORIA que tocará ese día e falarán de aspectos claves do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE NÁUFRAGO 

Os/as nosos/as “intrépidos náufragos” contarán cun 

diario onde narrarán as numerosas aventuras que lles 

estarán a acontecer na illa. 
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XOGOS DE PRESENTACIÓN E COÑECEMENTO 

Como os participantes non se coñecen na súa totalidade, e é necesario propiciar un 

primeiro achegamento, empregaranse xogos onde se aprenden os nomes dos participantes. 

Neste tipo de xogos é necesario romper as formas de presentación tradicionais, de forma 

que persoas que non se viran antes adquiran en poucos minutos un clima de distensión e 

comunicación necesario para posteriores actividades. Algúns que se levarán a cabo: 
 A LOTARÍA DOS NOMES 

 RAP 

 A MALETA 

 NOME, ADXECTIVO, ANIMAL 

 OS APOUSENTOS 

 CHÁMOME.... E GÚSTAME.... 

 MACEDONIA 

 

CREACIÓN DE FRESQUERAS 

Os/as nenos/as crearán as súas propias fresqueras para por os seus alimentos a salvo dos animais 

que poidan vivir na illa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B R A D O I R O  D E  C O C I Ñ A  

Teremos que aprender a sobrevivir co que atopemos na illa, polo que con esta actividade 

preténdese, ademais ensinar a importancia duns bos hábitos de alimentación, que aprendan a 

facer receitas que se poden facer con poucos recursos, como por exemplo o pan de monte. 
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CONSTRUCCIÓN DO REFUXIO NA ILLA 

Os/as nenos/as terán que construírse o seu propio refuxio na illa para poder soportar as 

inclemencias do tempo tan cambiante da illa. 

 

  
 

 

RECOLLIDA DE AUGA 

Mentres non atopemos unha fonte de auga teremos que empregar a nosa imaxinación para 

recoller a auga da choiva ¿Como o faremos? Con esta actividade aprenderemos a importar de 

non malgastar os recursos naturais dos que dispoñemos. 

 

CREACIÓN DOS NOSOS PROPIOS ÚTILES: mesas, cadeiras,... 
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OBRADOIRO DE TÉCNICAS PARA FACER LUME 

 

 
 

OBRADOIROS DE RECICLAXE 

Os participantes terán a oportunidade de aprender a reciclar a través do xogo no que terán que 

superar diferentes probas nos que deben poñer en marcha os conceptos das 3R (Reducir, 

Reutilizar e Reciclar).  

Ademais aprenderán a realizar papel reciclado, poderán crear os seus propios materiais con 

material de refugallo e realizarán diferentes obradoiros con material de reciclaxe. Por exemplo: 

 

COMEDEIROS DE PAXAROS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XINCANAS DEPORTIVAS E TEMÁTICAS 

Outros das actividades que non podía faltar son os deportes de Balón, que practicaremos 

dun modo tradicional pero á vez con algunhas adaptacións que lles dará un toque de orixinalidade 

e diversión. Contaremos con deportes como: 

 FUTBOL 

 BALONCESTO 

 HOCKEY 

 BASEBALL,… 
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TEATRO 

Co teatro os nenos aumentan a súa autoestima, aprenden a respectar e convivir en grupo, coñecen 

e controlan as súas emocións, descobren o que é a disciplina e a constancia no traballo e ademais 

de desenvólvense entre o público.  

Eles xogan a crear, inventar e aprenden a participar e a colaborar co grupo. Os obradoiros de 

teatro infantil son terapéuticos e socializadores. Os traballos en grupo, os exercicios psicomotores 

e o contacto físico entre os compañeiros, son a base da educación dramática. O teatro é un campo 

inesgotable de diversión e educación á vez. 

Pero o teatro non só é actuar, senón que traballaremos 

diferentes aspectos deste obradoiro, como é o control da voz, 

xogos de dramatización, creación do noso vestiario, xogos de 

roll,… todo o que conleve o montaxe da nosa propia obra. 

No mundo das artes escénicas traballamos ademais o teatro de monicreques, creando os nosos 

propios personaxes. Teatro de sombras, descubrindo historias a través dun panel  

con luz,….  

 

XINCANAS MEDIOAMBIENTAIS POLO ENTORNO 

O VIAXEIRO TURULETA apareceu polo campamento, e entre as instalacións deixounos 

cachiños dun mapa que teremos que buscar. Por cada cachiño de mapa teremos que realizar 

unha proba, se esta é superada poderemos continuar a busca. 

Unha vez achadas todas as pezas, xuntaremos o mapa,… e para a sorpresa de todos o 

misterio será resolto. 

O mais característico deste xogo é a mezcla entre a actividade física e o material de 

reciclaxe. Usaremos materiais que aparentemente sexan inútiles, pero que converteremos en 

útiles, fomentando a creatividade dos nenos/as. 

 

9. METODOLOXÍA 

No campamento Urbano de Verán 2018- ANPAS DE CHAPELA, a súa temática xirará 

en torno a OS ROBINSONES 

A natureza é primordial no desenvolvemento dos nenos/as pois os axuda a 

ser adultos saudables, creativos, con valores e conscientes do benestar do noso planeta. 

Os tempos cambiaron e con eles as actividades e actitudes dos nosos nenos/as para coa 

natureza. Hoxe en día, é máis común que un neno saiba máis de xogos de vídeo que de como 

construír unha casiña de xogo nunha árbore. 

Existe moita evidencia de que a educación baseada na experiencias coa natureza axudan 

en varios aspectos do desenvolvemento do neno/a. Algúns destes aspectos son o pensamento 

crítico, a resolución de conflitos e a creatividade; tamén axúdaos á toma de decisións, reduce a 

obesidade, ao incrementar a actividade física, e contribúe á súa saúde mental, emocional e moral. 

O estar expostos á natureza é esencial para o seu desenvolvemento, xa que reduce o 

estrés e a agresividade. Tamén aminora os problemas de comportamento e crea valores 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
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importantes como a cooperación, a responsabilidade, a compaixón e comprensión doutras 

criaturas vivintes que habitan o noso planeta Terra. 

Traballarase por grupos de idade, segundo o desenvolvemento evolutivo dos 

participantes. Utilizarase unha metodoloxía lúdica, dinámica e divertida na que se fomentará o 

traballo en equipo e a cooperación baseada en todo momento no xogo e a diversión como método 

didáctico na que os nenos/as son os verdadeiros protagonistas. 

A metodoloxía a potenciar é aquela que a través do xogo, obradoiros e actividades que 

fomenten o traballo en equipo en grandes e pequenos grupos segundo a actividade, permiten 

coñecer deferentes aspectos culturais ao mesmo tempo que os/as nenos/as gozarán duns días 

de diversión. 

Dende o punto de vista Educativo- Pedagóxico enfocaremos a metodoloxía: 

 Activa, pois de que os nenos/as serán os protagonistas de todas as actividades. 

 Participativa, en canto a que terán responsabilidades no desenvolvemento do programa. 

 Dinámica, porque os monitores motivarán actitudes de iniciativa nos/as participantes para 

retomar aquelas mesmas. 

 Integradora, porque se traballa desde grupos pequenos fomentando o espírito de 

participación e traballo en equipo. 

 Non - sexista, fomentando a participación por igual de nenos/as e dende o exemplo no equipo 

educativo. 

 Flexible, porque se adaptará en todo momento ás necesidades do grupo. 

 Lúdica, porque todas as actividades terán un trasfondo lúdico como medio para a consecución 

dos obxectivos. 

 

 

10. RECURSOS HUMÁNS 

O equipo encargado de levar a cabo O CAMPAMENTO URBÁN DE VERÁN 2018- ANPAS DE 

CHAPELA “OS ROBINSONES” son profesionais do ámbito do Lecer e o Tempo Libre. 
O equipo de Coordinación estará composto por: 

1. Rubén González Barciela, licenciado en Pedagoxía e Director de Tempo Libre.  

2. Lorena Reboredo Díaz, licenciada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e 

Diplomada en Ciencias da Educación e Directora de Tempo libre. 

O equipo de monitores/as estará composto por: 

Monitores/as en posesión de Cursos de Formación específicos no tempo libre (curso 

de monitor de lecer e tempo libre, curso de actividades extraescolares, lecer e tempo libre, curso 

de director/a en tempo libre, curso de coordinador de tempo libre, etc.), 

Cada profesional terá unhas funcións e responsabilidades no campamento: 

- Coordinador/a Empresa KOREMI: responsable da programación, formación do equipo e 

xestión do campamento. 

- Coordinador/a do Campamento: en contacto có coordinador da empresa KOREMI,  será o 

encargado de coordinar ó equipo de monitores e posibilitar que se realicen todas as 

actividades, estando pendente de que dispoñen do material necesario e de que todo se 

desenvolve correctamente.  Encargarase tamén de: 
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 Coordinar as actividades, tanto internas como de coordinación con outros dispositivos ou 

programas, no marco das directrices que marquen as anpas dos tres centros. 

 Elaborar e executar os aspectos organizativos. 

 Programar as actividades, sesións, recursos e accións do servizo. 

 Coordinar e supervisar o traballo dos/as monitores/as e outros/as profesionais que 

desenvolvan a súa actividade profesional no campamento. 

 Prestar atención e información personalizada ás familias sobre as actividades que se levan a 

cabo. 

 Desenvolver, xunto cos monitores/as e outros profesionais as actividades e programas no 

CEIP LAREDO  

 Realizar todas as funcións ou tarefas propias do posto de traballo que sexan encomendadas 

para unha boa prestación e coordinación das actividades. 
 

- Equipo de Monitorado. Encargaranse de: 

 Desenvolver as actividades e programas no CEIP LAREDO  

 A atención, acompañamento e coidados das nenas e nenos usuarios/as. 

 A atención socioeducativa e animación de xogos cos nenos e nenas. 

 Colaborar co coordinador/ano desenvolvemento da actividade xeral do campamento. 

 Informar e aconsellar sobre aspectos lúdicos ou educativos ós nenos e nenas ou familias. 

 Recoller, ordenar e revisar a cotío o estado e disposición dos elementos, materiais e 

equipamentos do CEIP LAREDO para unha correcta utilización polos/as usuarios/as. 

 Calquera outra función propia do posto que lle encomende o/a Director/a. 
 

 

Os eixes pedagóxicos do proxecto no cal se sustentarán o equipo técnico-educativo: 
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11. RECURSOS MATERIAIS QUE SE VAN EMPREGAR NAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

12. AVALIACIÓN 

  Todas as actividades e o campamento no seu conxunto serán avaliados polo equipo de 

profesionais de KOREMI e polos diferentes sectores implicados ANPA CEIP LAREDO, ANPA 

ALEXANDRE BÓVEDA, FAMILIARES, E  TITORES LEGAIS.  

  Realízarase unha Avaliación Inicial de necesidades, recursos e custos da actividade. 

  Durante toda a actividade se realizará unha avaliación do proceso coa intención de 

detectar os problemas ou necesidades que puidesen xurdir e solucionalos o antes posible. Todos 

os días os monitores se reunirán para analizar o desenvolvemento do día e planificar o día 

seguinte. Durante esta avaliación teranse en conta aspectos tales como o grao de satisfacción dos 

participantes e as súas familias, a participación dos nenos/as… 

  Ao finalizar o campamento realizarase unha Avaliación Final na que se pasará un 

cuestionario aos/as familiares e ao cliente e realizarase unha valoración creativa cos participantes. 

O equipo de profesionais pola súa banda realizará unha autovaloración sobre o traballo 

desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Material de papelería: cartolinas, témperas, rotuladores, ceras, folios, papel continuo …  

- Material audiovisual: Cámara de vídeo, de fotos, ordenador, canón ...  

- Material deportivo: balóns, aros, cordas, esteiras, paracaídas,... 

- Material para expresión corporal: maquillaxe, disfraces... 

- Material para os obradoiros: material de refugallo, camisetas, tinguidos, material para facer 

bixutería, fíos e las, barro, tinxes, ingredientes e útiles de cociña, globos, telas, parafina … 

- Botiquín de primeiros auxilios. 
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FORMA DE PAGO 

 

 

 

 

FORMA PAGO: ingreso en conta bancaria que aparece a continuación. 

Concepto: Nome/Apelidos neno/a + CAMPAMENTO CEIP LAREDO 2018 

TITULAR DA CONTA: KOREMI REHABILITACIÓN S.L.. 

IBAN-ENTIDADE-OFICINA-DC-Nº CONTA

 

- Copia DNI do neno/a ou libro de familia.  

- Copia tarxeta sanitaria.  

- Copia do resgardo do ingreso bancario.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA  

As inscricións se realizarán : 

1.-PRESENCIALMENTE: Cubrindo a folla de inscrición 

 Na ANPA do CEIP LAREDO – Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela  

 Na ANPA do CEIP ALEXANDRE BÓVEDA- Rúa Alexandre Bóveda 6 Chapela- Redondela 

 Nas oficinas de KOREMI: Cronista Rodríguez Elías 2 – of.2- Vigo 

2.- ON-LINE 

 A través  da paxina web:  www.koremi.es, na categoría de campamentos, poderán descargarse 

a folla de inscripción. 

http://www.koremi.es/
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PREZOS DO CAMPAMENTO 

DÍAS PREZO 

OS NENOS/AS NON SOCIOS DAS ANPAS 
20 € (incremento sobre o 

prezo de cada opción de 
matrícula no campamento) 

QUINCENA (Horario:09:00 a 14:00 h.) 
 

75  € 

Desconto 1º Irmán/á (5%) 71 € 

Desconto 2º Irmán/á (15 %) 64 €  

Desconto 3º Irmán/á (25%) 57 € 

MES (Horario:09:00 a 14:00 h.) 125 € 

Desconto 1º Irmán/á (5%) 119 € 

Desconto 2º Irmán/á (15 %) 106 € 

Desconto 3º Irmán/á (25%) 94 € 

SEMANA (Horario:09:00 a 14:00 h.) 40 € 

**Os descontos irmáns/á se aplican so en Turnos (1º y 2º) e Campamento Completo. 

Servicios adicionais 
**Os servicios adicionais terán un incremento ao prezo do campamento  

Servizo SEMANA QUINCENA MES DÍA SOLTO 

Servicio Matinal con almorzo  10 € 20 € 35 € 3 € 

Servicio Matinal sen almorzo 6 € 12 € 25 € 2 € 

OPCIÓN A ELIXIR POLAS ANPAS PARA A PROPOSTA FINAL AOS PAIS E NAIS 

COMEDOR-FIAMBRERA 14 € 22 € 40 € 4,5 € 

COMEDOR-CATERING 30 € 50 € 90 € 6€ 

 

*Se un neno/a necesita quedarse ó comedor ten que avisar antes das 09:00 h da mañá dese día. 

Do mesmo xeito se un neno causa baixa algún día ten que avisar na mesma franxa horaria para 

que non se lle facture. 
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FECHAS /FORMAS DE INSCRIPCIÓN 

A proposta é que o prazo de inscrición abríase os socios/as da ANPA CEIP LAREDO e do 

ALEXANDRE BÓVEDA con 1 semana de antelación a difusión do mesmo. Nos 

recomendaríamos os seguintes tramos: 

 APERTURA SOCIOS/AS DO ANPA CEIP LAREDO: DO 14  Ó 21  DE MAIO. 

 APERTURA DE INSCRIPCIÓNS Ó PUBLICO XERAL: DO 21 DE MAIO Ó 15 DE XUÑO 

O respecto das formas de inscripción propoñemos as seguintes: 

1.- A través de CIRCULAR ESCRITA que se entregará os alumnos/as do CEIP LAREDO,  

CEIP ALEXANDRE BÓVEDA E CEIP IGREXA. 

2.- A través de INSCRCIÓN ON-LINE na páxina web: www.koremi.es/campamentos 

DIFUSIÓN DO CAMPAMENTO ANPAS CHAPELA 2018 

Tendo en conta que o Campamento ANPAS DE CHAPELA 2018 permitirá a participación 

de nenos/as de fora da escola, será moi importante comezar a difusión en canto se 

decida si KOREMI leva a cabo o mesmo. Os medios que poñeríamos pola nosa banda 

serían:1.-  

1. PAXINA WEB DE KOREMI 

2. REVISTA PLIS-PLAS 

3. CARTELERÍA NA ZONA 

4.  MEDIOS DIXITAIS RELACIONADOS CO OCIO INFANTIL 
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