DOSSIER FAMILIAS
CAMPAMENTO DE VERÁN
2018

“OS ROBINSONES”

CAMPAMENTOS DE VERÁN
CEIP LAREDO 2018
Estimadas familias:
Mediante a presente queremos presentarnos e ofrecerlle información referente ao
campamento que dende o 25 de Xuño ao 7 de setembro se vai celebrar nas instalación do CEIP
Laredo.
Os nosos nomes son Lorena Reboredo Díaz, xerente da empresa e Rubén González
Barciela, Coordinador de Actividades e Proxectos da Empresa Koremi.
Dende este mesmo momento estamos a súa enteira disposición para calquera dúbida ou
aclaración a través do enderezo de correo electrónico koremi@koremi.es / ou nos teléfonos
678415501 - 605788071. Ao comezo do campamento se entregará unha circular as familias co
teléfono da dirección do campamento.
Recordarlles da importancia na documentación entregada nas inscricións, das autorizacións
referentes á toma de imaxes (importante para saír no onedrive do campamento), autorización de
recollida e os datos médicos que necesitemos coñecer sobre o/os seus fillo/s para poder prestar
un servizo de total garantía.

ONEDRIVE DO CAMPAMENTO: para que poidan facer un seguimento das actividades dos/as
seus/as fillos/as teremos un ONEDRIVE no campamento onde se irá subindo información, fotos,
circulares,… ao respecto, aínda que as circulares se lles entregarán por escrito no propio
Campamento. Para poder acceder ao mesmo hai que entrar en onedrive
https://onedrive.live.com/about/es-es/. (https://onedrive.live.com).. Unha vez na páxina darémoslle
a “Iniciar sesión” e accedermos cunha dirección electrónica e a contrasinal que lles indicaremos
ao comezo do campamento. Nesta páxina poderán ver ou descargar aqueles documentos ou
fotos que lles interesen. A esta información unicamente poderán acceder cos datos que lles
facilitaremos e soamente aquelas familias que nos proporcionaran os permisos axeitados.
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1. DENOMINACIÓN DO PROXECTO CAMPAMENTOS DE
VERÁN 2018.

“OS ROBINSONES”
2. 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
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.
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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.

3. 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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4. 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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5. 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
Días

QUENDA: 2 ao 14 DE XULLO
Hora

10:30

SHOW DE PRESENTACIÓN DO CAMPAMENTO
“OS ROBINSONES”
Recepción dos/as participantes
APERTURA DO CAMPAMENTO. Distribución de
grupos
XOGOS DE PRESENTACIÓN E COÑECEMENTO

11:30

DESCANSO

12:00
13:45

11:00
12:00

CREACIÓN DOS DIARIOS DE NAÚFRAGOS
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA
“DESCUBRIMOS A NOSA ILLA”
Explicación Lúdico-Educativa
CREACIÓN DAS NOSAS FRESQUEIRAS PARA AS
MERENDAS (OBRADOIRO)
DESCANSO
XINCANA DE DEPORTES DE AUGA.

13:45

DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA

09:00
1º Día
Lunes 2 de
xullo

09:30

09:00
2º Día
Martes 3 de
xullo

09:30

4º Día
Xoves 5
de xullo

Actividade

09:00

DECORAMOS A NOSA ILLA
Explicación Lúdico-Educativa

11:00
11:30
13:45

8º Día
Mércores
12 de xullo

9:30
11:00
11:30
13:45

13:45

09:00

A TORMENTA
Explicación Lúdico-Educativa

09:00

09:30

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

11:00
11:30

DESCANSO
GRAN XOGO DE SUPERVIVENCIA

13:45

DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA

09:00
09:30
11:00
11:30
13:45

COMO ORIENTARSE NA ILLA
Explicación Lúdico-Educativa
OBRADOIRO DE ELEMENTOS DE
ORIENTACIÓN
DESCANSO
XINCANA DE ORIENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR CASA
INTENTAMOS SAIR DA ILLA
Explicación Lúdico-Educativa

9:30

DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA

09:30

OBRADOIRO DE ÚTILES DO REFUXIO: mesa,
cadeiras,cuncas,…
DESCANSO
FESTA DE BENVIDA AO NOSO REFUXIO:
Xogos musicais
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR CASA

9:30

13:45

13:45
6º Día
Luns 9
de Xullo

7º Día
Martes 11
de Xullo

Hora

11:00
11:30

09:30

09:00
5º Día
Venres 6
de xullo

Días

EN BUSCA DE AUGA
Explicación Lúdico-Educativa
OBRADOIRO PARA A RECOLLIDA DE AUGADA
CHOIVA
DESCANSO
GRAN XINCANA DA BÚSQUEDA DO RÍO

09:00
3º Día
Mércores 4
de xullo

Actividade

IDADES DO GRUPO: 3 A 12 ANOS

09:00
9º Día
Xoves 13
de xullo

10º Día
Venres 14
de xullo

09:30

OBRADOIRO DECONTRUCCIÓN DUN BARCO

11:00
11:30

DESCANSO
XINCANA PIRATA DE AUGA.
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR CASA
ATOPAMOS VIDA NA ILLA
Explicación Lúdico-Educativa

09:30

OBRADOIRO DE COCIÑA CANIBAL

11:00
11:30

DESCANSO
XOGO DE NAÚFRAGOS CONTRA CANÍBALES
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR CASA

13:45

EXPLORANDO A ILLA
Explicación Lúdico-Educativa
SAÍDA POLOS ARREDORES DO CAMPAMENTO
PARA “EXPLORAR” A NOSA ILLA
XINCANA DE EXTERIOR
DISTRIBUCIÓN DOS NENOS/AS COMEDOR - CASA
CÓMO SOBREVIVIR NA ILLA
Explicación Lúdico-Educativa
OBRADOIRO DE COCIÑA (Cómo facer pan de monte)
DESCANSO
XOGOS DE AUGA
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
OBRADOIROS: refuxio, creación de fresqueras, cociña,...
OBRADOIROS DE RECICLAXE
XINCANAS DEPORTIVAS E TEMÁTICAS
6. RECURSOS HUMÁNS
O equipo encargado de levar a cabo O CAMPAMENTO URBÁN DE VERÁN 2018- ANPAS DE
LAREDO e ALEXANDRE BÓVEDA “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:
 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
campamento
 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 campamento
 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.
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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 campamento para unha correcta utilización polos/as usuarios/as.
Calquera outra función propia do posto que lle encomende o/a Director/a.
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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 inscrición.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA

- Copia DNI do neno/a ou libro de familia.
- Copia tarxeta sanitaria.
- Copia do resgardo do ingreso bancario.

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
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PREZOS DO CAMPAMENTO
DÍAS

PREZO
20 € (incremento sobre o

OS NENOS/AS NON SOCIOS DAS ANPAS

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€

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.
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