CAMPAMENTO XUVENIL "PENEDOS DE XACINTO" - ENTRIMO (OURENSE)
INFORMACIÓN XERAL:


DATOS
XERAIS:





SITUACIÓN /
ACCESOS:




ENDEREZO:

Campamento de montaña con abundante arboreda, zona verde e xardín, con
aloxamento en tendas de campaña; con capacidade de 100 prazas en cada
quenda.
Conta con comedor cuberto, enfermería, pistas polideportivas, piscina e
rocódromo e tirolina.
Atópase a 70 Km. de Ourense, na estrada Entrimo – A Illa , a uns 2 km de
Entrimo coller o desvío sinalizado á dereita.
Existe transporte por ferrocarril ata Ourense e autobús ata Entrimo.
Campamento xuvenil “Penedos de Xacinto” - Estrada Bouza Drago 32680Entrimo - Ourense

QUENDAS, IDADES E ACTIVIDADES:
QUENDA

IDADES

1 a 12 de
xullo
Cód.:
320001
18 a 29
de xullo
Cód.:
320002
2 a 13 de
agosto
Cód.:
320003

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES
OBXECTIVOS: desenvolve-la autonomía persoal dos/as participantes, espertala súa creatividade, fomenta-lo traballo en equipo, a solidariedade e a
cooperación; coñece-la natureza potenciando o respecto e o coidado ao medio
ambiente…

1º, 2ºe 3ª QUENDA: TEATRO E AVENTURA NA NATUREZA
9-13
(Anos de
 ACTIVIDADES: Dramatización, expresión corporal e desinhibición,
nacemento
obradoiros de formación e de observación, ensaios e propostas teatrais.
05-06-07-08-09)
Técnicas de circo, malabares e equilibrio.
 Piscina, rocódromo con tirolina, orientación con GPS, grandes xogos,
xogos activos, tiro con arco
 Outras actividades: aula de natureza, actividades de iniciación á escalada,
rutas de sendeirismo, saída-excursión, veladas...

NORMAS XERAIS:

1. Os participantes estarán atendidos permanentemente por persoal titulado e especializado na organización e
no desenvolvemento das actividades propias deste campamento.

2. Prégase non facer visitas de non ser necesario, coa fin de non interferir no desenvolvemento das
actividades.

3. Cóntase con atención sanitaria. Os participantes deberán levar ao Campamento, as tarxetas sanitarias
orixinais, especialmente as de MUFACE e o talonario de receitas. Calquera incidencia de consideración
será comunicada ao teléfono familiar do acampado/a.

4. Para poder falar cos participantes, o horario será o establecido polo equipo directivo, do que se dará
información na reunión de recepción. Os participantes poderán facelo antes e despois de cada comida.

5. Ningún participante poderá abandona-lo recinto do Campamento sen autorización expresa do Director da
Actividade, e sempre acompañado dos seus pais, ou persoa adulta autorizada (fotocopia do DNI dos pais e
autorización escrita e fotocopia do DNI da persoa autorizada de ser o caso), debendo cubri-lo impreso
axeitado que lles será facilitado polos monitores. Prégase non facer visitas de non ser necesario, co fin de
non interferir no desenvolvemento das actividades.

6. Os medicamentos que estean a tomar os participantes, así como as alerxias, doenzas, ou calquera outra
incidencia que se considere de interese a ter en conta nestes días, débese comunicar ao persoal técnico da
actividade.

7. Recoméndase que os rapaces/as, leven a súa roupa marcada coas súas iniciais.
8. Os directores da actividade teñen prevista a organización dun “banco” de cartos e outro de móbiles.
Asemade, e tal e como xa se indicaba na Orde de convocatoria:


A incorporación realizarase o día de inicio da quenda entre as 15:00 e as 17:00 horas no
Campamento.



O día de remate da quenda a saída dos participantes realizarase entre as 10:00 e as 12:00 horas
na mesma instalación.

Dadas as circunstancias das actividades a realizar aconséllase levar:

















Útiles de aseo persoal e CREMA PROTECTORA SOLAR.
Toalla de aseo e toalla de piscina.
Gorro de piscina.
Bañadores e sandalias de goma con velcro.
Sombreiro ou gorra.
Camisetas.
Pantalóns curtos ou bermudas.
Vestimenta deportiva e de abrigo: chándal, cazadora ou forro polar, sudadeiras, pantalóns longos...
Calzado deportivo que sirva en caso de choiva.
Pantalóns de deportes.
Chuvasqueiro.
Bolsa para roupa sucia.
Mochila pequena para saídas. Cantimplora.
SACO DE DURMIR E ESTERILLA. Funda ou protector
TARXETA SANITARIA ORIXINAL. Medicamentos en caso de tratamento específico (deberán
ser entregados á persoa responsable sanitario).
Recoméndase que os rapaces/as leven a súa roupa marcada coas súas iniciais.

O horario tipo básico da quenda será o seguinte:







08,30.- Erguer e aseo persoal
09,30.- Preparación actividades
13,50.- Remate, recollida e aseo
15,00.- Aseo
16,00.- Actividades
22,10.- Actividades








09,00.- Almorzo
10,00.- Actividades
14,10.- Xantar
15,10.- Tempo libre xestionado
21,00.- Cea e tempo libre
23,30.- Deitar e silencio

O horario para recibir chamadas dos pais e nais así coma o número de teléfono ao que poderán chamar
será indicado polo/a director/a do campamento o primeiro día.
Esperamos que sexa do voso agrado o noso programa de actividades.

