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Primavera Xove,
programa para a mocidade galega
Tras a primeira experiencia piloto de 2021, a Consellería de Política Social da
Xunta de Galicia pon en marcha este ano a segunda edición de Primavera Xove,
un programa que busca xerar espazos para un ocio educativo seguro, divertido,
formativo e favorecedor da transferencia de valores e coñecemento.

Tres formatos diferentes, dous meses e un só público: os
mozos e mozas galegos.
Este 2022, Primavera Xove levarase a cabo entre os meses de abril e
maio. Está composto por tres formatos de accións diferentes que buscan dar
resposta aos gustos e necesidades dos mozos e mozas, con independencia da
súa idade. Por iso, haberá accións concretas tanto para os rapaces máis novos
como para o estudantado universitario ou que xa rematara os seus estudos.
A programación desta nova iniciativa de educación non formal e entretemento
saudable estará composta por:
»

Programa de Semana Santa e de fin de semana (de venres a
domingo) en albergues xuvenís para mozos e mozas de 14 a 17 anos.

»

Encontros formativos e de networking nos campus universitarios de
Santiago, A Coruña, Ourense e Vigo.

»

Feiras Primavera Xove nos 12 espazos xove dependentes da Xunta de
Galicia.

Todas as actividades levaranse a cabo seguindo as medidas de prevención,
seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para facer
fronte á Covid-19.
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1. Programación de Semana Santa e fin
de semana en albergues xuvenís
A Xunta de Galicia pon en marcha unha nova edición do programa de educación
non formal Primaveira Xove, co fin de ofrecer actividades formativas e de
lecer para a mocidade galega, así como un recurso de coidado para as
familias galegas durante a Semana Santa e distintas fins de semana nos
meses de abril e maio, en instalacións da Xunta de Galicia.

Quen pode participar?
O programa está dirixido a mozos e mozas empadroados en Galicia que teñan
entre 14 e 17 anos no momento da solicitude e queiran gozar dun programa
de actividades de educación non formal en distintas instalacións da Xunta de
Galicia.

Obxectivos do programa:
»

Achegar un recurso de coidado durante períodos non lectivos para as
familias galegas.

»

Mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través da
educación non formal.

»

Promover un lecer educativo saudable e seguro.

»

Facilitar que as mozas e mozos galegos participantes coñezan a xeografía
e patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, promovendo o seu
respecto e posta en valor.

»

Proporcionar á xente nova a oportunidade de vivir a experiencia de
alberguismo xuvenil en Galicia.
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O programa inclúe:
»

Aloxamento en albergue xuvenil ou residencia de tempo libre (noites de
venres e sábado no caso de fins de semana). A asignación de cuartos será
de libre disposición.

»

Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo,
ambos incluídos, no caso das fins de semana, e desde a cea do domingo 10
ata o almorzo do domingo 17 para as actividades de Semana Santa.

»

Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material
preciso para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse
a cabo actividades alternativas).

O desprazamento ata as instalacións vai por conta das persoas que
participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

Condicións de participación
»

Cada persoa solicitante só poderá elixir un programa e unha quenda, se
ben no caso de que queden prazas libres, ofreceráselles aos mozos e
mozas que presentaran xa unha solicitude de participación a posibilidade
de inscribirse noutro programa no que haxa vacantes.

»

As persoas mozas participantes terán que respectar os horarios
establecidos.

»

Durante a estancia nos aloxamentos, respectaranse as normas de
organización interna en cada un deles, así como as relativas ás condicións
hixiénico-sanitarias que serán obrigatorias para as persoas participantes.

»

As persoas organizadoras reservaranse o dereito a cambiar algunha parte
do programa ou servizo, incluso de cancelalo no caso de que sexa necesario
por seguridade das persoas participantes.

»

A realización e o desenvolvemento das actividades estará supeditado
polas condicións meteorolóxicas, así como polas posibles limitacións
derivadas da situación sanitaria.
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»

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poderá
cancelar calquera dos programas, para o caso de que non exista un número
mínimo de participantes. Así mesmo, poderá cancelarse a actividade cando
as circunstancias derivadas da situación sanitaria así o aconsellen.

»

Se calquera das persoas participantes incumpre as normas xerais que
alteren o desenvolvemento normal das actividades, poderá ser expulsada
do programa correspondente.

»

Será necesario levar a tarxeta sanitaria e o DNI durante os días de
realización do programa.

»

A incorporación realizarase o venres pola tarde ás 19.30 horas, e a saída
será ao remate da actividade, que será sempre os domingos antes do
xantar. No caso das actividades de Semana Santa a incorporación
realizarase o domingo 10 pola tarde ás 19.30 horas.

»

A participación no programa supón a aceptación das condicións deste.
Noutro caso poderá excluírse do programa á persoa participante que
incumpra as devanditas condicións.

Material necesario
»

Útiles de aseo

»

Roupa axeitada ao programa de actividades (usada e cómoda), prendas de
abrigo e chuvia, calzado deportivo (forte e cómodo) e de chuvia

»

Sandalias para a ducha

»

Toalla de aseo

»

Roupa interior suficiente para todos os días

»

Sombreiro ou gorra

»

Crema protectora solar

»

Mochila pequena

»

Lanterna

»

Cantimplora / botella

»

Máscaras cirúrxicas ou calquera outra homologada polas autoridades
sanitarias en cantidade suficiente para cubrir o tempo de duración das
actividades.
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No caso de actividades acuáticas, ademais:
»

Toalla de praia

»

Traxe de baño, gorro e chancletas

»

Sandalias pechadas para auga ou escarpíns

»

Neopreno / lycra (se se dispón del).

»

Saco de durmir e esteira, se se dispón deles. Son obrigatorios para o
programa 8.

É importante que a roupa e o calzado sexan axeitados para as actividades do
programa elixido.

Prazas
O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións é de 20, agás na
Estación de Montaña de Manzaneda que será de 40.
A oferta total de prazas ascende a 600 nas diferentes instalacións.

Prezo do programa:
As persoas ás que se lles adxudique unha praza deberán aboar un prezo de 25
euros para as actividades de fin de semana e de 150 euros para a Semana
Santa.
Por ser membro de familia numerosa ou monoparental e por ser titular do
Carné xove, sempre e cando a tarxeta estea debidamente activada, aplicarase
un desconto do 25% sobre o prezo. Deste xeito, os/as participantes aboarán,
nestes casos, 18,75 euros ou 112,5 euros segundo corresponda.
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Inscricións e reservas
»

A reserva de praza efectuarase unicamente a través do formulario de
inscrición que se poderá cubrir directamente na páxina web
xuventude.xunta.es.

»

As prazas asignaranse por estrita orde de chegada sempre e cando se
cumpran os requisitos.

»

Unha vez confirmada a praza, mediante un correo electrónico ao enderezo
que conste no formulario, o/a participante terá un prazo de 48 horas para
remitir por correo electrónico a copia escaneada do DNI xunto co
xustificante do pagamento, e a copia do Carné xove, a tarxeta de
familia numerosa ou o certificado de familia monoparental, de ser o
caso. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo
electrónico xuventur@xunta.gal, no asunto indicarase o programa no
que está inscrito, e suporá a adxudicación da praza.

Avisos:
1.

A ausencia de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a
documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do programa
e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en lista de reserva.

2.

As persoas participantes admitidas que por calquera causa non poidan
finalmente asistir ás actividades, deberán comunicalo á Dirección Xeral
Xuventude, Participación e Voluntariado
ao enderezo de correo
electrónico xuventur@xunta.gal cunha antelación mínima de 5 días
naturais á data de inicio do programa, co fin de poder asignar as prazas
vacantes ás persoas solicitantes da lista de espera. De non facelo así, e
salvo causa xustificada, quedarán excluídos da participación en
sucesivas edicións deste programa e nos demais que poña en marcha
a Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado.

Prazo de inscrición
O prazo de inscrición comezará o día 25 de marzo ás 12:30 horas.

ivo o
categur
u
ed s
er e e 22
Lec dabl io 20
sauil-ma
r
Ab

Instalacións para o desenvolvemento do programa
Empregaranse os albergues xuvenís, así como instalacións similares da
Consellería de Política Social (como a Residencia de Tempo Libre do
Carballiño), ademais da Estación de Montaña de Manzaneda. Deste xeito,
nesta segunda edición de Primavera Xove contarase con 8 instalacións
diferentes.
»

1. Albergue xuvenil de Gandarío (Bergondo)

»

2. Albergue xuvenil Marina Española (Sada)

»

3. Albergue xuvenil As Sinas (Vilanova de Arousa)

»

4. Campamento xuvenil Pontemaril, que ten unha parte de albergue
(Forcarei)

»

5. Albergue xuvenil Area (Viveiro)

»

6. Estación de Montaña de Manzaneda (A Pobra de Trives)

»

7. Albergue xuvenil Lug II (Lugo)

»

8. Residencia de Tempo libre do Carballiño
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Actividades
Albergues xuvenís

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 1: Natureza nas Mariñas: Déixate levar!
Aloxamento:
Albergue Xuvenil Gandarío
Cornide, 20
15167 Bergondo (A Coruña)
»

Como chegar: está a 2 km de Sada (A Coruña), na estrada Sada–Betanzos

»

Teléfono: 981 791 005

Semana Santa, do 10 ao de 17 abril

DOMINGO

LUNS

MAÑÁ

Aula de
Natureza

-

Deportes
Alternativos:
Mazaball,
Lacrosse

TARDE

Tiro con arco /
Tiracroios

Recepción
dos/das
participantes
Xogos de
presentación
Presentación
da actividade

Ruta
Ambiental
polo
Monumento
Natural de
Costa de Dexo
Xeolocalización

na Costa de
Dexo

MARTES

MÉRCORES

XOVES

Ruta de
interpretación
ambiental en
caiac de mar
pola Ría de Ares

Ruta ambiental
polo río
Mandeo na
Fraga de Chelo

Aula de
Natureza

Actividades na
praia:
Palas, Spikeball,
Kho Kho

Visita Centro de
Interpretación
da Natureza de
Chelo

Deportes de
praia: volei
praia

Comida en ruta

Corda de
equilibrio /
Xogos de
equilibrio
Deportes
alternativos:
Prebéisbol,
Colpbol

VENRES

Aula de
Natureza
Deportes
alternativos:
Brennball,
Grabball,
Quidditch

SÁBADO

Paddle surf
pola Ría de Ares
Deportes de
praia:
Rugbytag
Xogos
alternativos:
Waboba,
Ultimate

Descuberta
fotográfica
por Betanzos

Aula de
Natureza
Xogos
Populares

Visita ás
árbores
senlleiras do
Pazo de
Mariñán e a
marisma

Dinámicas de
Team Building

Xincana pola
vila de Sada

Xogos de
mesa e Xogos
de cartas

Obradoiro de
Caligrafía
Natural

Obradoiro de
Caligrafía
Natural na
Praia do
Pedrido

Obradoiro de
Caligrafía
Natural

Aula de
Natureza
Xogos
Populares do
Mundo: Kubb,
Mölkky,
Petanca

Orienteering
Nocturno

NOITE
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Gran Xogo:
Completa a
Misión

Xogo de
escapismo en
Gandarío

Xogo de
exterior: Noite
de Vampiros

“Lume” de
campamento

Xogo de
exterior:
Murder Party

Observación
astronómica
(segundo as
condicións
meteorolóxicas)

Gran Xogo de
taboleiro:
“Polo río
abaixo”

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 1: Natureza nas Mariñas: Déixate levar!
Fins de semana, 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio

MAÑÁ

VENRES

-

TARDE

Recepción dos/das participantes
Xogos de presentación
Presentación do programa

SÁBADO

DOMINGO

Ruta ambiental polo río Mandeo na
Fraga de Chelo

Dinámicas de Team Building e
Archery Tag

Visita ao Centro de Interpretación da
Natureza de Chelo

Ruta de interpretación ambiental en
caiac de mar pola Ría de Ares

Comida en ruta

Recollida e despedida

Descuberta fotográfica por
Betanzos
Visita ás árbores senlleiras do
Pazo de Mariñán e a marisma
Obradoiro de Caligrafía Natural
na Praia do Pedrido

Orienteering Nocturno

NOITE
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Observación astronómica
(segundo as condicións
meteorolóxicas)

Gran Xogo de taboleiro: “Polo río
abaixo”

-

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 2: Ártabro Natural!
Aloxamento:
Albergue Xuvenil Marina Española
Lugar Lagoa, núm. 40
15167 Sada (A Coruña)
»

Como chegar: A 1,5 km de Sada (A Coruña), na estrada a Betanzo

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril
MARTES

Visita ao Centro
de
interpretación
do Mandeo
Ruta CheloZarzo

Visita ao Museo
de Historia
Natural de
Ferrol
Castelo de San
Felipe
Miradoiro de
Monte Ventoso

TARDE

LUNS

Incorporación
dos/as
participantes

Erradicación
de especies
exóticas
invasoras
Retirada de
lixo e
clasificación
na praia de
Miño

Xogos
tradicionais
na praia de
Sada

NOITE

MAÑÁ

DOMINGO

Dinámicas de
presentación

Dinámicas de
coñecemento

Dinámicas de
desinhibición

MÉRCORES

Teixido´s
influencers.
Excursión pola
Serra da
Capelada e
Costa de
Ferrolterra

Noite dos
influencers

XOVES

VENRES

Obradoiro de
iniciación ao
teatro con
temática de
igualdade

Visita á Aula do
mar de Mera.
Ruta Costa de
Dexo

SÁBADO

Observación de
aves e Safari
fotográfico de
fauna e flora
mariña na zona
intermareal na
praia de Arnela

Caiac
Descenso
dende
Betanzos ata
o Pedrido

Ioga Integral
e
Tempo Libre
en Sada

Xeolocalización
e Misión
Imposible
polo Centro
Histórico da
Cidade de
Betanzos

Noite de
estrelas

Velada

Festa de
despedida

Fins de semana, 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio
SÁBADO

DOMINGO

Ruta Costa de Dexo. Intermareal na
praia de Arnela

Xogo dos sentidos e Ioga integral

T

M

VENRES

Incorporación participantes.
Dinámicas de presentación

Caiac

N
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Noite de estrelas

Festa de despedida

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 3: A(MAR)_xuventude 3.0
Aloxamento:
Albergue Xuvenil As Sinas
Praia das Sinas, 36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
»

Está situado na ría de Arousa a 4 Km de Vilagarcía de Arousa, na estrada
Vilagarcía-Cambados.

»

Autobuses e ferrocarril a Vilagarcía.

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril

MAÑÁ

DOMINGO

LUNS

Xeolocalización

XOVES

VENRES

SÁBADO

Ecorruta Caiac
II

Xeolocalización
ECOraid en BTT

Ecorruta Caiac
III

Xogo de
escapismo:
Scapebox A
Chave do
Cambio

TARDE

ECOraid en BTT

MÉRCORES

Recepción
dos/das
participantes

Ecorruta
Paddle surf

Obradoiro
Gopro Edit

Ecorruta
Paddle surf II

Obradoiro
Gopro Edit II

Ecorruta
Paddle surf III

Mural Artland
“A hora do
planeta a
vista de
DRON”

NOITE

Ecorruta
náutica Caiac

MARTES

Xogo de
presentación
e dinámica
das 3R

Obradoiro
sublimación
Sinaspop

Podcast
“Amar 3.0”

Obradoiro
sublimación
Sinaspop II

Podcast
“Amar 3.0”

Finais Podcast
“Amar 3.0”

Velada
EcoFesta
Despedida

Fins de semana 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio
VENRES

SÁBADO

M

Ecorruta Caiac +Paddel surf

DOMINGO
Xogo de escapismo: Scapebox A
Chave do Cambio

T

Recollida e despedida.

Recepción dos/das participantes

Xeolocalización ECOraid en BTT
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Xogo de presentación e dinámica
das 3R+Podcast “Amar 3.0”

Obradoiro sublimación
Sinaspop+Gopro edit

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 4: Forcarei, raíces galegas
Aloxamento:
Campamento xuvenil de Pontemaril
36550 Forcarei (Pontevedra)
»

Situado a 2 Km de Forcarei, na estrada N-541 de Pontevedra-Ourense.
Ferrocarril a Pontevedra.

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril
DOMINGO

LUNS

MAÑÁ

Corda de
equilibrio

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

Xeolocalización

Ruta
Pontes do Lérez

Descuberta
Forcarei

Ruta
BTT

Visita á Casa do
Patrón
e ao Castro de
Doade

Ruta
Pontes do
Lérez

Caiac no Lérez

Observatorio
Forcarei

Velada

TARDE

Recepción
dos/das
participantes

NOITE

Tiro con Arco

Velada

Obradoiro de
percusión
tradicional

Obradoiro de
instrumentos
tradicionais

Obradoiro de
ritmos
tradicionais

Obradoiro de
baile
tradicional

Velada

Velada

Escalada
Obradoiro de
regueifas

Fraga de
Catasós

Velada

Velada

Fins de semana, 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio
VENRES

SÁBADO

M

Xeolocalización

DOMINGO
Obradoiro de instrumentos
tradicionais

T

Obradoiro de baile tradicional

Recepción dos/das participantes

BTT

N
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velada

Observatorio de Forcarei

Volta á casa

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 5: Mocidade activa
Aloxamento:
Albergue Xuvenil Area
Praia de Area, 27850 Viveiro (Lugo)
»

Por estrada: A 5 Km de Viveiro na estrada LU-862. Autobuses de Lugo a
Viveiro todos os días.

»

Por ferrocarril: Estación FEVE en Viveiro (liña Ferrol-Xixón).

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril
MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

Asocia2:dinámic
as e actividades
sobre o
asociacionismo
xuvenil

Ruta Monte
Faro: ruta de 10
kms con subida
ao miradoiro.
Interpretación
medioambiental
e dinámicas
relacionadas co
medio ambiente

Consciencia
plena:
exercicios con
danza, con
degustación,
con música,
respirando,
camiñando…

Diverpraia:
skimbord,
cometas, volei
praia, snorkel

Velada

Excursión
Viveiro. Visita a
ONG

Iguala2:
educación en
igualdade

Recepción
dos/das
participantes
e
presentación
do programa

Caiac: nocións
básicas e ruta

Excursión
Viveiro.
Descuberta
fotográfica

Paddle Surf:
travesía de
paddle surf,
surfear as
ondas con
remo, SUP
race

Caiac

Ruta Monte
Faro: volta
pasando por
Cabo da Vila,
Castelo,
Igrexa de San
Pedro

Velada

Velada

Velada

Velada

Velada

Velada

MAÑÁ

Conciencia2:
educación e
concienciación
ambiental

TARDE

LUNS

NOITE

DOMINGO

Fins de semana, 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio
SÁBADO

DOMINGO

Ruta circular Praia de Area-Monte
Faro

Asocia2: dinámicas e actividades
sobre o asociacionismo xuvenil

T

M

VENRES

Presentación programa

Ruta Náutica ata a Ínsua da Area
en caiac
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Velada

Velada

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 6: Semana Santa en Manzaneda
Aloxamento:
Estación de Montaña de Manzaneda (A Pobra de Trives)
»

Teléfono: 988 30 90 90

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

Observatorio
desde o alto
(introdución,
anécdotas,
interpretación)

Importancia da
reciclaxe e o
coidado de
residuos

Incendios e
clases de
lumes. Caso
práctico.

Botánica
Horta ecolóxica

Como lle afecta
a tecnoloxía ao
medio ambiente.

Obradoiro de
traballos
manuais e
reciclaxe

Rapel

Sendeirismo
(observación
de xeoloxía e
contorna
natural)

Supervivencia
e primeiros
auxilios

Velada

Velada (Xogo
de escapismo)

Discoteca

TARDE

MAÑÁ

DOMINGO

Recepción
dos/das
participantes

Coñecemento
de estrelas e
constelacións.
Piscina.

Tiro con arco

Orientación
Piscina

NOITE
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Velada de
presentación

Velada
Startlight

Discoteca

Velada

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 7: Aventura, tecnoloxía e deporte
Aloxamento:
Albergue Xuvenil LUG2 (Lugo)
Rúa Pintor Corredoira, 4
27002 Lugo
»

Teléfono: 982 828 496

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril

TARDE

MAÑÁ

DOMINGO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

Realidade
Virtual

Impresión
Mecánica en
tela

Dron

Impresión 3D

Estudo de Vídeo

Realidade
Virtual

Escalada

Caiac

Stand Up
Pádel

Lasertag

Tiro con Arco

Xeolocalización
no Camiño

Asalto ao
castelo

Xogo de
escapismo

Furor

Intergaláctica

Xogos de
Pega

Farfán

Recepción
dos/das
participantes
Presentación

NOITE

Xogos

Quen é quen

Fins de semana 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio

SÁBADO

DOMINGO

Actividade tecnolóxica: dron +
realidade virtual + Xeolocalización

Actividade Educativa: Coñecemento:
xogos tradicionais (birlos, petanca,
billarda, ra, recollida de espigas,
salta-larta-estou, zancos, chave,
piollo, varapau)

T

M

VENRES

Recepción dos/das participantes,
presentación e xogos

Actividade Deportiva: escalada +
lasertag

N

ivo o
categur
u
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er e e 22
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r
Ab

Velada: Xogo de escapismo

Velada: furor

Primavera Xove en albergues xuvenís
Programa 8: Convivencia no Arenteiro
Aloxamento:
Residencia de Tempo Libre do Carballiño
Avda. do Parque, s/n, 32500 O Carballiño, Ourense
»

Como chegar: Está situada na vila do Carballiño a 29 km de Ourense. Nun
contorno de natureza fronte ao Parque do Carballiño que atravesa o río
Arenteiro. Chégase dende a AG-53 (Ourense-Santiago) ou dende a N-541
(Ourense-Pontevedra).

»

Teléfono: 988 788 111

Semana Santa, do 10 ao 17 de abril

MAÑÁ

DOMINGO

LUNS

MARTES

Obradoiro:
Xestión de
conflitos e
comunicación
non violenta I

-

Actividade
náutica
Castrelo de
Miño

Xogos de
desafogo

MÉRCORES

XOVES

Obradoiro:
Xestión de
conflitos e
comunicación
non violenta II

Obradoiro de
orientación

Actividade de
tiro con arco

VENRES

SÁBADO

Recollida

Desmontaxe
acampada

Obradoiro
Teatro do
conflito I

DOMINGO

Xincana urbana
Feira de
Carballiño

Ruta

Dinámica de
avaliación e
despedida

TARDE

Ruta de
orientación
Dinámica:
Coñecéndonos.
Distensión e
diálogo coas
novas
compañeiras

Actividade
Ruta en
bicicleta de
montaña pola
contorna

Visita á Vila de
Ribadavia
Actividade
termal. Acceso
ás termas de
Prexigueiro

Descuberta da
vila do
Carballiño e
arte do polbo

Montaxe de
acampada

Xogos
cooperativos

Nocións
básicas de
supervivencia

Obradoiro:
Teatro do
conflito II

Actividade
autoxestionada
polos
participantes

-

Velada:
Espectáculo
final de
campamento

-

NOITE

Cociña
campeira

Velada:
Símbolos

Velada: Búnker

Velada:
Sentidos

Xogo de
escapismo

Xogo de axexo

Velada: Cluedo

Fins de semana 22-24 de abril, 29-1 maio, 6 e 8 de maio

T

M

VENRES

N
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-

Dinámica:
Coñecéndonos. Distensión e
diálogo coas novas compañeiras
Velada: Xogo de escapismo

SÁBADO

DOMINGO

Obradoiro: Xestión de conflitos e
comunicación non violenta

Xogo: Descuberta da vila do
Carballiño

Xogos cooperativos

Dinámica: Avaliación e despedida

Actividade: Ruta en bicicleta de
montaña pola contorna

-

Obradoiro: Teatro do conflito
Velada: Xincana nocturna

-

