
 

 
 
 

            

           CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

  

 

COMPLEXO XUVENIL GANDARÍO (BERGONDO)                                                                         

 
DATOS XERAIS:  C.X. GANDARÍO Recinto de 50.000 m. cadrados situado á beira da praia de Gandarío, con instalacións 
deportivas, laboratorio de aula-mariña, salón de xogos, museos de bioloxía mariña e de arte xove, salas de xuntanzas, zona 
de acampada con servizos, cuartos colectivos de 6-8 camas e cafetería. 
 
ACCESOS: Avión aeroportos de Lavacolla (Santiago de Compostela), Alvedro (A Coruña) e Peinador (Vigo). 

    A 2 km de Sada, na estrada de Betanzos. Autobuses desde  A Coruña a todas as horas. 

ENDEREZO:  COMPLEXO XUVENIL GANDARÍO 

                             Cornide 2, 15167 BERGONDO  (A CORUÑA) 
                             Tfno.: 881 880 220        
                          

ACTIVIDADES E QUENDAS  

QUENDA ANOS 
NACEMENTO 

DESCRICIÓN ACTIVIDADES 

 
1-12 xullo 

 
02-03 

MULTIAVENTURA EN GANDARÍO 
 
CONTIDOS: 
Neste campamento poderás participar, xunto con outros nenos e nenas, en 
múltiples actividades lúdicas e formativas: xeocaptura, orientación, bicicleta, 
longboard, xogos tradicionais, canoas, paddelsurf, multiaventura (tiro con arco, 
pista americana e slack line), aula mariña, TICS e excursións. 
 

 
17-28 xullo 

 
00-01-02 

 
2-13 agosto 

 
99-00-01-02 

 
17-28 agosto 

 
03-04 

 
 
1-10 agosto 

 
 

02-03-04 

LABORATORIO DE IDEAS 
 

CONTIDOS: 
Campamento baseado na comunicación audiovisual, stop motion, robótica, kaiak, 
paddel surf, fútbol, baloncesto e expresión corporal 
Realizaredes actividades de emprendemento, comunicación e oratoria, 
audiovisuais, razoamento científico STEAM e outdoor training. 

 
NORMAS XERAIS: 

 
1. Os participantes estarán atendidos permanentemente por persoal titulado e especializado na organización e no 

desenvolvemento das actividades  de tempo libre. 
2. Ningún participante poderá abandonar o centro sen autorización expresa do  director da actividade, e sempre 

acompañado dun adulto autorizado (persoa que asinou nos papeis de inscrición), no caso de non poder estar 
presente este, a persoa que efectúe a recollida deberá achegar a fotocopia do DNI de quen autoriza (persoa que 
firmou nos papeis de inscrición) e do autorizado así como o impreso de autorización que lles será facilitado polos 
monitores o día da recepción. 
Prégase non facer visitas de non ser necesario, co fin de non interferir no desenvolvemento das actividades. 

3. Poderase contactar telefonicamente co equipo de monitores no teléfono 881 880 220  de 15 a 16 horas. Neste tempo 
haberá unha persoa para recoller os avisos e para atender as consultas. Nese mesmo horario facilitaráselles ós 
rapaces o seu móbil para que poidan poñerse en contacto coas familias. O centro conta con cabina telefónica. 

4. O centro ten atención sanitaria. Os participantes deberán levar as tarxetas sanitarias orixinais. O día da 
incorporación débese comunicar ao persoal técnico da actividade os medicamentos en caso de tratamento  específico 
que estean a tomar, así como as alerxias, doenzas, ou calquera outra incidencia que se considere de interese. 

5. Recoméndase que non leven obxectos de valor, nin grandes sumas de diñeiro. Organizarase un “banco” onde os 
participantes poidan depositar os seus cartos e tamén os teléfonos (recomendase poñer un adhesivo co seu nome 
tanto no teléfono coma no cargador e no caso de ser necesario unha lista cos números de teléfono e o PIN, se non se 
sabe de memoria). Os teléfonos entregaranse apagados. 

6. Aconséllase levar a roupa marcada coas iniciais.  
7. Na páxina Web www.xuventude.net  no apartado de anexos, descargarase a autorización de fotografías que se     
        entregará cuberta o día da incorporación (de non tela entregado co resto da documentación) 

http://www.xuventude.net/

