
CAMPO DE VOLUNTARIADO “CENTINELAS DO MAR”

(SANXENXO - PONTEVEDRA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

6-17/08/2022 18-30 Internacional Medioambiental e mariño 15

LOCALIZACIÓN

Sanxenxo  é  unha localidade  e  concello costeiro  da
provincia de Pontevedra, mariñeira nas súas orixes pero
hoxe orientada ao sector turístico principalmente.

DESCRICIÓN DO CAMPO

As persoas  participantes  neste  campo  realizarán  unha
recollida selectiva de residuos polas costas mariñas en
caiac de mar e táboas de paddle surf para desta forma
poder acceder a  lugares inaccesibles por terra e tamén
impedir que este lixo que navega polas nosas rías, chegue
ás  costas.  As zonas  de  actuación  seleccionaranse
previamente mediante o uso de drons, iniciándose así no
uso desta ferramenta de gran utilidade.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Excursión á Illa da Toxa e ao Grove.

• Pazo de Quintáns.

• Praia e Hermida da Lanzada.

• Tiro con arco.

• Ruta guiada pola ruta do viño Rías Baixas.

• Sendeirismo pola ruta dos Carballos de Aldariz.

• Visita a festas populares, principalmente á festa
de  San  Roque,  patrón  da  vila,  que dá  o  seu
canonazo coa  festa  da  sardiña,  unha  gran
sardiñada no porto.

COMO CHEGAR

Dende Santiago pódese viaxar por  estrada en bus
(www.monbus.es)  ou en  tren  ata Pontevedra para
logo con www.monbus.es desprazarse a Sanxenxo.

Dende  Vigo  o servizo  de  autobús  faino
www.monbus.es (vía  Pontevedra).  Ao  igual  que
dende Compostela, pódese facer o traxecto en tren
ata Pontevedra.

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

IES  Sanxenxo,  Baltar,  s/n,  Portonovo,  36970  Sanxenxo
(Pontevedra).  

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

O primeiro día na Casa do Concello de Sanxenxo ou no IES
Sanxenxo. 

COTA

CENTO DEZ (110 €)  euros.   As persoas posuidoras do
Carné  xove,  título  de  familia  numerosa  ou  familia
monoparental: OITENTA E DOUS EUROS E CINCUENTA
CÉNTIMOS (82,50 €).

DEVOLUCIÓN DA COTA

Circunstancias que dan dereito á devolución da cota:

a) Anulación da actividade ou non prestación do servizo
por causas non imputables á persoa interesada.

b)  Ingreso  hospitalario,  causa  médica  grave  ou
diagnóstico  positivo  en  Covid 19  que afecte  á persoa
interesada e lle impida incorporarse ao campo.  Deberá
acreditarse con informes médicos  e/ou do hospital no
que estea  ingresada, ou coa certi icación do resultado
da proba da Covid 19.

c) Falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o
2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos  e/ou do hospital  onde  estea ingresado  o
familiar, ou co certi icado de defunción, de ser o caso.

d)  Abandono da  actividade por  calquera  dos  motivos
recollidos na letra b), sempre e cando non transcorrese
máis do 50 % dos días de duración do campo.



CAMPO DE VOLUNTARIADO “CENTINELAS DO MAR”
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EQUIPO ACONSELLABLE

• Útiles de aseo e toalla de ducha.

• Saco de durmir, esteira e mochila para rutas.

• Calzado  cómodo  para  montaña  e  calzado
deportivo.

• Roupa: de deporte (suadoiros), de baño (traxe de
baño,  toalla,  chancletas),  de  abrigo  (roupa
idónea para poder realizar o traballo no caso de
choiva  ou  frío),  de  auga  (chuvasqueiro),  de
traballo (guantes, gorro, calzado cómodo, botas
de montaña…).

DOCUMENTACIÓN

Todas  as  persoas  participantes  deberán  levar  o  seu
documento de identidade e a tarxeta sanitaria.

SEGURO

Todas as persoas participantes disporán dun seguro que
cobre  os  accidentes  que  se  poidan  producir  durante  a
actividade e a responsabilidade civil que deles se poida
derivar.

CONTACTOS

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación e
Voluntariado:

T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servizo de Xuventude e Voluntariado de Vigo:

T. 986 817 079 - campospontevedra.xuventude@xunta.gal

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal da Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con
toda a información sobre campos, ocio e tempo libre, ac-
tividades, formación…

@xuventudegalicia  Redes sociais da Dirección Xeral  de
Xuventude, Participación e Voluntariado. 


