CAMPAMENTO
Penedos Mola
en Verán

inscripcións dende 16/05 ata 20/06 a tráves da
paxina web da ANPA

Duración: 27 Xuño / 9 Setembro
Horario: 09:00-14:00h
Aforo máximo: 40 niños
10% de desconto x irmán
Empresa: Héroes para a ciencia
Formas de pago:
Efectivo: (Ana)
Bizum: 627 03 95 32
Transferencia: ES75 0238 8281 4206 0004 8926

DESCRIPCIÓN
Durante as xornadas do campamento levaranse acabo diversas
actividades lúdicas en diferentes temáticas na procura do entretemento
dos nen@s o mesmo tempo que se reforzan os bos hábitos no ámbito da
ciencia como por exemplo, a reciclaxe.
Procurando sempre que @s rapaces aprendan a convivir xuntos, a mellorar
as súas habilidades motrizes, así como outros valores que se traballaran no
día a día.

https://www.heroesparalaciencia.com

ACTIVIDADES
ANIMACIÓN, BÚSQUEDAS
E XIMCANAS
Xogos tradicionais
Xogos acuáticos, musicais,
con paracaídas...
Retorto do globo.
Búsqueda do tesouro,
ximcana, misión imposible

ENTRETENEMENTO ECOLÓXICO

Uso de diversos materiais
para fomentar a reciclaxe.
Desenrolo de diversas
manualidades usando
materiais reciclados e de
uso cotiá.

MAXIA

Sesión de maxia a cargo
do mago CharlyBraun

EXCURSIÓNS E DEPORTES
Realización de diversos
deportes: fútbol, tennis,
ping-pong...
Visitas guiadas por lo
entorno do colexio,
sempre a cargo das
monitoras.

XOGOS DE AUGA

Festa da auga, batallas de
auga, carreiras de relevos,
pistolas de auga, globos
de auga…

CIENCIA
Mini escape room con
temas para escoller.
Museo científico con
diversos experimentos e
curiosidades.
Experimentos lúdicos

CONTACONTOS E CINEMA

Proxectaremos películas
ou incluso curtas, algúns
elixidos polos propios
nenos, outros que creamos
interesantes.

COCIÑA
Realización receitas de
cociña, algunhas delas
relacionadas coa ciencia
e outras para celebrar
diferentes festexos e días
especiais.

TABOA DE PREZOS

SERVIZO CANGURASE

ALUMNADO LAREDO

ANIMACIÓ
N

1 SEMANA

SOCIOS

NO
SOCIOS

50

QUINCENA
( 2 semanas)

90

MES
( 4 semanas )

155

65

105

175

BONO 5 DÍAS

60

ALUMNOS NO
PERTENECIENTES O
COLEXIO

SERVICIOS
AUXILIARES

MADRUGADORES
( 8:00 - 9:00 )

COMEDOR
( 14:00 - 16:00)

1 SEMANA

15

28

15 DÍAS

30

50

MES
(4 semanas)

50

70

DÍAS
SOLTOS

5

10

80

120

195

BONO 10 DÍAS

110

*OS PRECIOS INCLUYEN IVA
*OPCIÓN MADRUGADORES C/ALMORZO 2
*O SERVIZO CANGURAXE DO COMEDOR NON INCLÚE A COMIDA

OBSERVACIÓNS
IMPRESCINDIBLE
Mochila con roupa de
recambio (calcetín,
camiseta...).
Todo debe estar etiquetado
(roupa, tapper, botellas de
auga...)
Protección solar na
mochila

RECOMENDACIÓNS
Calzado cómodo e fácil de
por
Roupa fresca e transpirable
Crema solar posta na casa
Para os xogos con auga
recomendable sandalias
imperbeables

