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A Consellería de Traballo e Benestar quere facilitar á mocidade ga-
lega o acceso a actividades de tempo libre.  A Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado pretende facer realidade este obxecti-
vo a través da Acción de Verán 2011. Trátase dun programa de 
actividades que terá lugar nos meses de xullo e agosto, tanto en 
Galicia como noutras comunidades autónomas.

Pódese participar, xa sexa individualmente ou en grupos, nalgún 
dos seguintes programas:

Programas de actividades que se realizarán en Galicia.•	
Programas de intercambios bilaterais con outras comunida  •	
des autónomas.
Campos de traballo en Galicia.•	
Campos de traballo noutras comunidades autónomas.•	
Campos de traballo no estranxeiro.•	

A información que incluímos neste folleto fai referencia ás quen-
das das actividades que se realizarán en Galicia e aos intercambios 
bilaterais con outras comunidades autónomas, que se atopan re-
gulados na Orde correspondente, publicada no DOG do 7 de mar-
zo do 2011.

INTRODUCIÓN
Que tes pensado facer para estas vacacións? 

Queres asistir aos nosos campamentos de verán?
E que che saia de balde? 

Só tes que presentar a túa solicitude de participación no sorteo das prazas por vía 
telemática. 

É moi sinxelo: tes que obter un certificado dixital baixo a norma X.509.V3 expedido 
pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Real Casa da Moeda, e formalizar a inscri-

ción a través da aplicación informática establecida no enderezo da internet: 
http://www.xunta.es/servizos . 

Entre os que vos animedes (e sempre que resultedes adxudicatarios dunha praza 
nalgún dos campamentos), sortearemos....... PRAZAS DE BALDE.

Sorte!!!
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZARÁN EN 
GALICIA
As prazas que ofertamos dende a Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado nas nosas instalacións destínanse á realización dos 
seguintes programas:

Oferta concertada
É unha opción dirixida a asociacións, entidades prestadoras de 
servizos á xuventude, escolas de tempo libre, corporacións locais, 
entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xu-
ventude e grupos de mozos/as galegos non asociados que organi-
cen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, 
para efectos de realización dun programa de actividades para un 
mínimo de quince persoas. Facilítase o uso das instalacións xuve-
nís da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para que poi-
dan desenvolver os seus propios programas de actividades.

Programas de actividades promovidas e dirixidas pola Direc-
ción Xeral de Xuventude e Voluntariado en instalacións gale-
gas
Os participantes nestes programas disporán de actividades de ca-
rácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial. 
O aloxamento será en albergues, residencias ou campamentos xu-
venís. 
Terán manutención en réxime de pensión completa así como o 
material necesario para a actividade. Un equipo técnico de persoal 
especializado en animación sociocultural encargarase de dinami-
zar todas as actividades. Os participantes disporán de atención sa-
nitaria de primeiros auxilios e gozarán dun seguro de accidentes e 
responsabilidade civil.

Con esta alternativa,  a Dirección Xeral de Xuventude e Volunta-
riado pretende fomentar non só todo tipo de actividades lúdicas, 

senón tamén a promoción de hábitos de vida saudable, de convi-
vencia, de respecto polo medio ambiente, equidade de xénero e, 
en xeral, todo o que supoña potenciar os aspectos socioculturais, 
deportivos e formativos da nosa mocidade. 

Discapacitados
Co obxecto de acadar unha adecuada distribución de prazas nos 
campamentos de integración organizados pola Xunta de Galicia, 
aqueles mozos e mozas que teñan unha discapacidade igual ou 
superior ao 33% deberán participar neste programa a través da 
convocatoria que realiza todos os anos a Dirección Xeral de De-
pendencia e Autonomía Persoal - Subdirección Xeral de Promo-
ción da Autonomía Persoal - e non poderán presentar solicitudes 
de participación no sorteo que se celebrará o día 20 de abril.

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIOS BILATERAIS 
CON OUTRAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS
A proposta de intercambios bilaterais con outras comunidades autóno-
mas permite que os nosos rapaces e rapazas coñezan a realidade social 
e cultural das comunidades anfitrioas, convivindo con outros grupos e 
participando na realización de actividades recreativas, turísticas, cultu-
rais, deportivas e outras.

Este ano realizaremos intercambios con: Álava, Aragón, Cantabria, Cas-
tela e León, Estremadura, Murcia, Navarra e A Rioxa.
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Participantes
Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas os 
mozos e mozas nacidos no ano sinalado para cada actividade.

En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de 
Verán 2011, cómpre destacar o seguinte:

Os nacidos no ano 1993 non poderán cumprir 18 anos antes •	
da finalización do campamento.
Os nacidos no ano 2002 deberán ter cumpridos 9 anos ao ini-•	
cio do campamento.

O incumprimento destas normas dará lugar á non admisión da 
solicitude.

Ningún participante poderá ser admitido en máis dun campa-
mento por ano.

Incorporacións
A incorporación aos campamentos de Galicia será por conta do in-
teresado o día de inicio da quenda correspondente, entre as 16:00 
e as 19:00 horas. Non se admitirá ningún participante despois des-
te límite.
Nas actividades que se leven a cabo noutras comunidades autó-
nomas, será por conta do interesado o traslado desde o seu do-
micilio ata Santiago de Compostela, tanto o día de saída para a 
actividade como o día de chegada desta.
No suposto de abandono da actividade ou expulsión do/a partici-
pante, será responsabilidade dos pais ou titores legais o traslado 
para o regreso ao seu domicilio, así como os gastos que se ocasio-
nen.

Solicitudes
A. Hai dúas formas de presentar as solicitudes, por escrito ou   
 telematicamente:

Por escrito•	 : as solicitudes débense presentar no modelo ofi-
cial (anexo II), que se pode obter en calquera das xefaturas 
territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, nas oficinas 
e puntos de información xuvenil ou ben descargarse directa-
mente desde a páxina web www.xuventude.net, para logo 
presentala a través do rexistro.

Telematicamente•	 : os solicitantes que posúan un certificado 
dixital baixo a norma X.509.V3 expedido pola Fábrica Nacional 
de Moeda e Timbre, Real Casa da Moeda. Poden acceder a esta 
vía de presentación a través da aplicación informática estable-
cida no enderezo da internet: http://www.xunta.es/servizos. 
Transferiranse así automaticamente os datos da solicitude ao 
rexistro telemático da Xunta de Galicia. 

B. A solicitude pode ser individual ou múltiple (no suposto   
 de dous, tres ou catro irmáns). 

A solicitude múltiple só se poderá empregar para o suposto de so-
licitude de irmáns que pidan a mesma instalación e quenda. Todos 
os interesados que figuren nunha mesma instancia deben cum-
prir os requisitos de idade esixidos para as instalacións e quendas 
solicitadas. O incumprimento do disposto anteriormente por un 
dos participantes, suporá a exclusión de todos os que figuren nesa 
mesma solicitude.

A solicitude múltiple ten efectos para a adxudicación das prazas 
durante o sorteo e para xerar as listas de espera, pero no momen-
to das adxudicacións dende a lista de espera xa se teñen en conta 
como individuais.
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C. Tramitación da solicitude:

Cada mozo ou moza•	  só pode cubrir unha solicitude elixin-
do, por orde de prioridade, un máximo de cinco quendas ou 
actividades. Cada quenda ou actividade vai identificada cun 
código no anexo I que se facilita coa solicitude.
Os •	 datos do solicitante deben ser os do mozo ou moza que 
opta a participar nas actividades. No caso das solicitudes 
múltiples deberanse cubrir os datos de todos os irmáns que 
solicitan a súa participación (ata un máximo de catro).
As solicitudes •	 deberanas asinar os pais/nais ou titores dos 
menores solicitantes.
Se •	 a/o solicitante é galega/o non residente en Galicia, na súa 
solicitude debe figurar, para as comunicacións, un enderezo 
nesta comunidade autónoma.
A duplicidade dunha solicitude dará lugar á inadmisión de •	
ambas, polo que o solicitante quedará fóra do sorteo.
Non terán validez, e polo tanto non serán incluídas no sor-•	
teo, as solicitudes que se reciban unicamente por fax.
Todas aquelas persoas que presenten a súa solicitude a tra-•	
vés do procedemento do portelo único dos concellos ou por 
correo ordinario deberán remitir, unha vez rexistrada, unha 
copia por fax ao número 981 54 58 43.
A partir do 4 de abril•	 , o interesado deberá comprobar a recep-
ción da súa solicitude na páxina web www.xuventude.net, 
así como os posibles erros de mecanización que se cometesen 
co obxecto de proceder á súa corrección. Nesa páxina apare-
cerá un enlace para consultar os datos das solicitudes. Para ter 
acceso a estes, deberase incluír o número do DNI do pai/nai 
ou titor que cubriu a instancia, así como a data de caducidade 
dese DNI. Se os interesados atopan algún erro nos datos da 
solicitude ou non a atopan, deben chamar a calquera dos nú-
meros de teléfono da Dirección Xeral de Xuventude e Volun-
tariado que aparecen no anexo IV,  antes do día 18 de abril. 
Unha vez transcorrido ese día, contra os erros ou omisións de 
solicitudes, non procederá reclamación algunha.

D.

E. O prazo para presentar as solicitudes remata o día 22 de   
 marzo de 2011.

Adxudicación
A adxudicación pode ser:

Directa•	 , no caso de que a demanda non supere o número de 
prazas dispoñibles. 

Por sorteo, por medios informáticos,•	  no suposto de que o 
número de solicitudes supere o número de prazas dispoñi-
bles. Neste caso, o sorteo realizarase perante notario o día 20 
de abril de 2011, ás 12 horas na sala de prensa da Consellería  
de Traballo e Benestar, sita na terceira planta das dependen-
cias da devandita consellería no edificio administrativo de San 
Lázaro en Santiago de Compostela.

Mediante este sorteo cubriranse as prazas nas distintas activida-
des. Daráselles prioridade no sorteo a aqueles participantes que 
non obtiveron praza na campaña de verán do ano pasado.

Así mesmo, dará lugar a unha lista de espera para cada unha das 
actividades. Esta lista xerarase dunha forma aleatoria, mediante 
sistema informático.

As solicitudes dirixiranse ao director xeral de Xuventude e 
Voluntariado, e poderán presentarse no rexistro da Conselle-
ría de Traballo e Benestar (sito no edificio administrativo da 
Xunta de Galicia en San Lázaro, en Santiago de Compostela), 
nos rexistros das xefaturas territoriais da Consellería de  Tra-
ballo e Benestar ou por calquera dos medios establecidos no 
artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.
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A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado fará público o re-
sultado do sorteo, incluídas as listas de espera, e confeccionará a 
correspondente lista de admitidos para cada quenda e actividade. 
A comunicación do resultado do sorteo para os participantes se-
leccionados levarase a cabo vía sms e correo electrónico ao nú-
mero de teléfono e conta de correo especificados na solicitude. 
A lista de admitidos será exposta a partir do día 21 de abril de 
2011 na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no rexistro 
único da Xunta de Galicia, nos rexistros e servizos de Xuventude e 
Voluntariado das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e 
Benestar, no Centro de Información Administrativa e Atención ao 
Cidadán de Santiago de Compostela e na páxina web www.xu-
ventude.net (neste caso, os interesados deben introducir o DNI 
do pai, nai ou titor/a que cubriron na súa solicitude e a data de 
caducidade dese DNI. Este é o mesmo procedemento que o es-
tablecido para a consulta do estado da súa solicitude). Para estes 
efectos, a presentación da solicitude implica a autorización para a 
publicación dos datos do solicitante. 

As vacantes que se produzan por non presentar a documenta-
ción, por presentala fóra do prazo establecido ou por renunciar 
á praza obtida no sorteo, ofreceránselles desde o día 23 de maio 
aos solicitantes que figuran nas listas de espera correspondentes. 
No caso de se produzan baixas, a Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado ou o Servizo de Xuventude correspondente contac-
tarán, seguindo a orde de lista, cos suplentes,  mediante chamada 
telefónica. Realizaranse 3 chamadas entre as 9:00 e 14:00 horas 
que quedarán rexistradas para a súa constancia. De non contactar 
co interesado, este darase de baixa e procederase a chamar o se-
guinte na lista de espera. 

As prazas vacantes que non se cubrisen polos procedementos de 
adxudicación establecidos anteriormente, serán ofertadas a par-
tir do día 6 de xuño. Estas prazas serán expostas na páxina web 
www.xuventude.net.

Documentación e requisitos
Os participantes seleccionados deberán presentar a seguinte 
documentación:

Xustificación do pagamento.•	
Fotocopia do DNI ou da folla correspondente do libro de fa-•	
milia, no caso de que o pai/nai ou representante legal do/a 
menor interesado/a non autorice expresamente a comproba-
ción de datos por medio do acceso telemático ao sistema de 
verificación de datos da identidade.
Fotocopia do documento de afiliación á Seguridade Social ou •	
seguro médico privado.
Cuestionario médico - sanitario •	 (anexo III da orde de convo-
catoria).
Declaración responsable de que sabe nadar.•	
Fotocopia compulsada do título de familia numerosa, de ser •	
o caso.
Fotocopia do Carné Xove, de ser o caso.•	

O prazo para presentar esta documentación comprende do 22 de 
abril ao 5 de maio de 2011, ambos os dous inclusive. No caso de 
que a referida documentación non fose presentada no prazo in-
dicado, a praza ofreceráselle á persoa que se atope no primeiro 
lugar da lista de espera correspondente.

Devolución de cotas
Se unha vez obtida a praza e aboado o prezo correspondente, o 
interesado non puidese asistir á actividade, só terá dereito á de-
volución da cota no caso de que comunique a renuncia á praza 
por escrito e solicite a devolución da cantidade aboada polo me-
nos 20 días naturais antes do inicio da actividade, ou cando, por 
causas non imputables ao interesado, non se preste o servizo ou a 
Administración anule a actividade.
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As solicitudes de devolución de cota que non cumpran co ante-
rior serán denegadas, independentemente da causa xustificativa 
que se alegue na respectiva solicitude.

As solicitudes deberán dirixirse ao xefe/a territorial da Conselle-
ría de Traballo e Benestar da provincia onde se van desenvolver a 
actividade, ou ao director xeral de Xuventude e Voluntariado no 
caso das actividades que se desenvolvan fóra da Comunidade Au-
tónoma de Galicia, que serán os órganos encargados de resolver 
en cada caso.

Para tal efecto, os interesados dispoñen dun modelo normaliza-
do de solicitude de devolución de cota na orde de convocatoria 
(anexo V), que tamén poderán solicitar na Dirección Xeral de Xu-
ventude e Voluntariado ou nos Servizos de Xuventude e Volunta-
riado das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benes-
tar.

Descontos
Dun •	 50% para membros de familia numerosa, circunstan-
cia  que debe ser acreditada coa presentación dunha fotoco-
pia compulsada do título de familia numerosa vixente.
Dun •	 25% para os usuarios de Carné Xove; neste caso deberá 
presentarse unha fotocopia do Carné Xove vixente.

Os descontos citados en ningún caso serán acumulables.

Equipamento necesario
Útiles de aseo persoal, roupa axeitada (usada e cómoda), roupa de 
abrigo e chuvia, luvas, roupa deportiva, calzado forte e cómodo, 
sombreiro ou gorra, roupa de baño (bañador, toalla, gorro de pis-
cina, protector solar), calzado deportivo e saco de durmir.

Equipo aconsellable
Mochila ou bolsa, lanterna, cantimplora, bolígrafo e caderno.

Información
Poderase requirir:

Na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.•	
Nos Servizos de Xuventude e Voluntariado das xefaturas terri-•	
toriais da Consellería de Traballo e Benestar.
Nas oficinas locais de Xuventude e no Centro Coordinador de •	
Información e Documentación Xuvenil - Santiago.
Nas oficinas e puntos de información xuvenil da Rede Galega •	
de Información Xuvenil.
Na páxina web •	 www.xuventude.net
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ALBERGUE XUVENIL MARINA 
ESPAÑOLA (Bergondo)
A MIÑA PRIMEIRA AVENTURA

Actividades xerais:
Xogos tradicionais e actividades culturais.

DEPORTE E RECREACIÓN

Actividades xerais:
Actividades deportivas e xogos tradicionais.

A CORUÑA

ÍNDICE

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 08  xullo  01 - 02 92 €  150001

11 - 18  xullo  01 - 02 92 € 150002

21 - 28  xullo  01 - 02 92 € 150003

01 - 08  agosto  01- 02  92 €   150004

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

11 - 18  agosto 99 - 00   92 € 150005

A CORUÑA
Albergue Xuvenil Mariña Española (Bergondo) ........................... 17
Albergue Xuvenil de Gandarío (Bergondo) .................................. 18
Campamento Xuvenil Furelos (Melide) ....................................... 20
Campamento Xuvenil Virxe de Loreto (Porto do Son) ..................... 21
Campamento Xuvenil Espiñeira (Boiro) ....................................... 22

LUGO
Albergue Xuvenil Area (Viveiro) .................................................. 23
Albergue Xuvenil Benigno Quiroga (Portomarín) ......................... 24
Campamento Xuvenil A Devesa (Ribadeo) ................................. 25
Campamento Xuvenil Os Chacotes (Palas de Rei) ...................... 28
Complexo Residencial Xuvenil Lug (Lugo) .................................. 29

OURENSE
Campamento Xuvenil Penedos de Xacinto (Entrimo) .................... 30
Colexio Guillerme Brown (O Pereiro de Aguiar).............................. 32
Centro de Educación Ambiental Equal (Coles) ............................... 33
Albergue Xuvenil Vilar de Ordelles (Esgos) ..................................... 34

PONTEVEDRA
Campamento Xuvenil As Sinas (Vilanova de Arousa) ................... 35
Campamento Xuvenil Pontemaril (Forcarei) ................................... 36
Campamento Xuvenil A Illa de Ons (Bueu) .................................... 38
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VELA E TÁBOA

Actividades xerais:
Técnicas básicas de navegación a vela e TDV (windsurf).

PLANETA NATURA

Campamento ambiental con múltiples actividades: obradoiros 
e grandes xogos, experimentos curiosos e sorprendentes, deco-
ración ecolóxica das instalacións, intermareal, colaxe xigante e 
outras. Todo isto nun ambiente de respecto e inclusión xa que ha-
berá participantes con discapacidade.

A CORUÑA

ALBERGUE XUVENIL DE 
GANDARIO (Bergondo)
 

ACTIVIDADES NO MAR

Actividades xerais:
Vela, táboa, canoa e coñecemento práctico da natureza mariña.

A CORUÑA

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 96 - 97  188 € 150007

17 - 28  xullo  96 - 97 188 €  150008

02 - 13  agosto  97 - 98  188 €  150010

18 - 29  agosto  96 - 97 188 € 150012

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

17 - 28  xullo 93 - 94 - 95  188 € 150009

02 - 13  agosto 93 - 94 - 95  188 € 150011

18 - 29  agosto  93 - 94 - 95  188 € 150013

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13  agosto 97 - 98  180 € 150006
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A CORUÑA

CAMPAMENTO XUVENIL 
FURELOS (Melide)
EN BICICLETA E CABALO POLA NATUREZA

Actividades xerais:
Equitación e bicicleta de montaña, que inclúe percorrido ciclotu-
rístico e educación vial baixo o principio do respecto á natureza.

A CORUÑA

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 96 - 97 168 € 150014

17 - 28  xullo 93 - 94 - 95 168 € 150015

02 - 13  agosto 97 - 98 168 € 150016

CAMPAMENTO XUVENIL 
VIRXE DE LORETO (Porto do 
Son)
 

ACTIVIDADES NAÚTICAS

Actividades xerais:
Kaiak, surf, bodyboard e iniciación á escalada.

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo  96 - 97 168 € 150017

17 - 28  xullo 96 - 97 168 € 150018

02 - 13  agosto 93 - 94 - 95 168 € 150019
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CAMPAMENTO XUVENIL 
ESPIÑEIRA (Boiro)     

CAMPAMENTO DE TEATRO

Actividades xerais:
Dramatización, expresión corporal, desinhibición; obradoiros de 
formación e de observación, ensaios e propostas teatrais.

PLANETA BAMBALINA

Actividades xerais:
Campamento de teatro con obradoiros de expresión corporal, 
clown, slapstick, acrobacias fáciles e seguras, canción creativa e 
incluso creación de espectáculos e performances e actuacións na 
rúa.

A CORUÑA

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 99 - 00 143 € 150020

17 - 28  xullo 99 - 00 143 € 150021

 QUENDA ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28  xullo 95 - 96 143 € 150022

ALBERGUE XUVENIL AREA 
(Viveiro)
 

ACTIVIDADES DO MAR

Actividades xerais:
Vela, táboa, wakeboard e aula de natureza mariña (intermareais, 
mergullo).

LUGO

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 96 - 97 188 € 270001

17 - 28  xullo 95 - 96 188 € 270002

02 - 13  agosto 96 - 97 188 € 270003

18 - 29  agosto 96 - 97 188 € 270004
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LUGO

ALBERGUE XUVENIL BENIG-
NO QUIROGA (Portomarín)
XOGANDO NO ENCORO:  

A NOSA PRIMEIRA AVENTURA

Actividades xerais:
Iniciación aos deportes náuticos de vela e piragüismo, piscina , bi-
cicleta e obradoiros.
Na quenda do mes de agosto, realizaranse campamentos temá-
ticos con posibilidade de practicar deportes náuticos segundo a 
situación hidrográfica do encoro. 
Piscina e bicicleta.

LUGO

CAMPAMENTO XUVENIL A 
DEVESA (Ribadeo)
 

MULTIAVENTURA: MEDIO AMBIENTE E MAR

Actividades xerais:
Escalada en rocódromo, tiro con arco, bicicleta, rutas de sendeiris-
mo e actividades náuticas. 

ACAMPADA AO CARÓN DO MAR

Actividades xerais:
Escalada en rocódromo, tiro con arco, bicicleta, obradoiros e acti-
vidades náuticas.

QUENDA ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01- 12  xullo 97 - 98 143 € 270009

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12  xullo  99 - 00 143 € 270010

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 08  xullo   00 - 01 - 02 92 € 270005

11 - 18  xullo 00 - 01 - 02 92 € 270006

21 - 28  xullo 00 - 01 - 02 92 € 270007

01 - 08  agosto 00 - 01 - 02   92 € 270008
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DEVESAVENTURA

Actividades xerais:
Escalada en rocódromo, bicicleta, tiro con arco e actividades de 
tempo libre e actividades náuticas.

CAMPAMENTO  SINTE GALICIA 

Actividades xerais:
Mostrarlles aos participantes os costumes e tradicións galegas a 
través da música e dos oficios artesáns, ademais de actividades de 
praia, deporte, xogos populares e excursións.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28  xullo  97 - 98 143 € 270011

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28  xullo 99 - 00 143 € 270012

UNHA VIAXE A TRAVÉS DO TEMPO

Actividades xerais:
Coñecemento da historia de Galicia nun contorno natural, viaxan-
do na máquina do tempo. Ambientación de época.

CAMPAMENTO SONS DA DEVESA

Actividades xerais:
Mostrarlles aos participantes os costumes e tradicións galegas a 
través da música e dos oficios artesáns, ademais de actividades de 
praia, deporte, xogos populares e excursións.

LUGOLUGO

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13 agosto  99 - 00 143 € 270013

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13  agosto 99 - 00 143 € 270014
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CAMPAMENTO XUVENIL OS 
CHACOTES (Palas de Rei) 

MULTIAVENTURA NOS CHACOTES

Actividades xerais:
Escalada en rocódromo, roteiros en bicicleta de montaña, activi-
dades ao aire libre e piscina.

AVENTURA-T

Actividades xerais:
Escalada en rocódromo, bicicleta todoterreo, sendeirismo,  activi-
dades de aire libre e piscina.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 28  xullo 96 - 97 143 € 270015

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13  agosto 97 - 98 143 € 270016

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 13  agosto 93 - 94 - 95 180 € 270017

LUGOLUGO

COMPLEXO RESIDENCIAL 
XUVENIL LUG (Lugo)
CAMPAMENTO DE TEATRO

Actividades xerais:
Darlles a coñecer aos participantes o mundo das artes escénicas, 
o traballo de actor, o seu adestramento, o uso do corpo e a voz, 
como enfrontarse a creación dunha personaxe. Contacto coa xen-
te da rúa comunicando e sorprendendo a través do teatro.
Vestiario, maquillaxe, malabares.  O teatro e a música.
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CAMPAMENTO XUVENIL 
PENEDOS DE XACINTO
(Entrimo)
AVENTURA E DEPORTE

Actividades xerais:
Rocódromo, piscina e rutas a pé e en bicicleta.

OURENSE

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 00 - 01 - 02 143 € 320001

17 - 28  xullo 97 - 98 143 € 320002

02 - 13  agosto 96 - 97 143 €   320003

CAMPAMENTO GALLAECIA-LUSITANIA

Actividade multicultural:
Este campamento transfronteirizo persegue crear un espazo lúdi-
co de encontro entre mozos e mozas galegos/as e portugueses/
as a través da realización de xogos e actividades en plena natu-
reza, así como un maior coñecemento das dúas culturas raianas, 
percorrendo os espectaculares espazos históricos e naturais que 
agochan os parques de Baixa Limia – Serra de Xurés (Galicia) e Pe-
neda-Gerês (Portugal).Trátase dunha vivencia multicultural  para 
o intercambio de experiencias nun contorno natural. Os mozos/as 
poderán participar en actividades convivenciais ao aire libre, obra-
doiros, piscinas, rutas de sendeirismo e outras.

OURENSE

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

15 - 26  agosto 93 - 94 - 95  143 € 320004
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COLEXIO GUILLERME BROWN  
(O Pereiro de Aguiar)
CONTOS E LENDAS

Actividades xerais:
Obradoiros de cerámica, coiro e máscaras.
Teatro, actividades ambientais, xogos, piscina, marchas e excur-
sións.

OURENSE

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12  agosto                  00 - 01 - 02 180 € 320005

OURENSE

CENTRO DE EDUCACION 
AMBIENTAL  EQUAL 
(Coles)
TEATRO, BAILE: O CORPO TAMÉN FALA

Actividades xerais:
Teatro, baile, expresividade, mímica, actividades plásticas,  reci-
claxe, actividades ambientais, rutas, horta ecolóxica, actividades 
culturais, xogos populares, visitas guiadas e iniciación á hípica.

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 00 - 01 - 02 180 € 320006

17 - 28  xullo 96 - 97 180 € 320007

02 - 13  agosto 99 - 00 180 € 320008
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ALBERGUE XUVENIL  VILAR DE 
ORDELLES  
(Esgos)
MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Sendeirismo, piragüismo, rutas, iniciación  á hípica, tiro con arco, 
orientación, piscina.

ORENSE

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 99 180 € 320009

17 - 28  xullo 99 - 00 180 € 320010

02 - 13  agosto 97 - 98 180 € 320011

ALBERGUE XUVENIL AS 
SINAS 
(Vilanova de Arousa)
ACTIVIDADES DO MAR

Actividades xerais:
Vela, dorna, táboa, piragüismo, kaiak-polo, aula de natureza mari-
ña e aula de informática.

PONTEVEDRA

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 96 - 97 188 € 360001

17 - 28  xullo 96 - 97 188 € 360002

02 - 13  agosto 96 - 97 188 €  360003

18 - 29  agosto 93 - 94 - 95 188 € 360004



36 37

PONTEVEDRA

CAMPAMENTO XUVENIL 
PONTEMARIL 
(Forcarei)
A MIÑA PRIMEIRA AVENTURA

Actividades xerais:
Sendeirismo, rutas ecolóxicas, bicicleta de montaña,  baloncesto, 
piscina, rocódromo e actividades socioculturais.

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 08  xullo 00 - 01 - 02 82 € 360005

11 - 18  xullo 00 - 01 - 02 82 € 360006

21 - 28  xullo 00 - 01 - 02 82 € 360007

AVENTURA NA NATUREZA

Actividades xerais:
Sendeirismo, rutas ecolóxicas, bicicleta de montaña e outras ac-
tividades deportivas, baloncesto, piscina, rocódromo e conviven-
cias de animación sociocultural.

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 99 - 00 143 € 360008

17 - 28  xullo 97 - 98 143 € 360009

02 - 13  agosto 97 - 98 143 € 360010

PONTEVEDRA



38 39

CAMPAMENTO XUVENIL A 
ILLA DE ONS (Bueu)
AVENTURA NA ILLA

Actividades xerais:
Sendeirismo guiado, orientación, bicicleta de montaña, aula de 
natureza mariña e de astronomía, ademais doutras actividades de 
tempo libre e xogos diversos.

QUENDAS  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGOS

01 - 12  xullo 98 - 99 143 € 360011

17 - 28  xullo 99 - 00 143 € 360012

02 - 13  agosto 98 143 € 360013

PONTEVEDRA
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ALBERGUE CARLOS ABAITUA 
(Álava)
COLONIA DE ROCK

Actividades - obradoiros:  
Esta colonia está pensada preferiblemente para xente que teña in-
quedanzas musiciais e de produción (son, vídeo e iluminación). É 
desexable que os/as participantes teñan algunha formación mu-
sical, saiban tocar algún instrumento ou canten; que formen par-
ten dalgún grupo de música ou estean interesados/as en crealo. 
Falarase da historia do rock, do seu contexto e relación con outros 
movementos sociais, de soportes musicais e de estética. 
Haberá obradoiros de luminotecnia, arte en coiro, son (con grava-
ción de maqueta), expresión e interpretación, fotografía dixital e 
video-clips.

ÁLAVA

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 xullo 94 - 95 210 € 500001

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Álava
Aragón
Cantabria
Castela e León
Estremadura
Murcia
Navarra
A Rioxa
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ALBERGUE XUVENIL BARRÍA 
(Álava)
ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Piscina, xogos, obradoiros, excursións, actividades de deporte-
aventura como escalada, tirolina, tiro con arco, descenso de ba-
rrancos e espeleoloxía.

ÁLAVA

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 11 agosto 98 - 99 210 € 500002

ÁLAVA

ALBERGUE XUVENIL ILLA 
ZUHATZA (Álava)
ACTIVIDADES NÁUTICAS

Actividades xerais:
Piragua, windsurf, pedalóns, remo, excursións, xogos e obra-
doiros.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 11 agosto 96 - 97 210 € 500003
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ARAGÓN

ALBERGUE XUVENIL 
SANTA MARÍA DO PILAR DE 
VILLANÚA (Huesca)
MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Obradoiros de iniciación aos deportes de montaña, uso de ma-
teriais, interpretación de mapas e orientación, escalada en roca, 
rápel, descenso de barrancos, obradoiros, xogos nocturnos, acti-
vidades deportivas e visitas culturais.

QUENDA ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 xullo 94 - 95 - 96 225 € 500004

ARAGÓN

ALBERGUE XUVENIL 
CANFRANC (Huesca)
MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Obradoiros de iniciación aos deportes de montaña, uso de ma-
teriais, interpretación de mapas e orientación, escalada en roca, 
rápel, descenso de barrancos e visitas culturais.

 QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 agosto 94 - 95 - 96 210 € 500005
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ARAGÓN

CAMPAMENTO XUVENIL 
MONCAYO (Zaragoza)
INGLÉS NO MONCAYO

Actividades xerais:
Propoñemos un campamento de actividades, xogos, obradoiros 
de manualidades, veladas e xincanas, onde estea presente con-
tinuamente a aprendizaxe do idioma. Cada día, os participantes 
trasladaranse a unha civilización distinta e por medio de activi-
dades e xogos aprenderán e coñecerán algunha das súas carac-
terísticas. Realizaranse actividades de aventura (paintball, sendei-
rismo, orientación, vivaqueo) nos arredores do campamento, así 
como algunha excursión a un lugar de interese cultural.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

02 - 16 agosto 97 - 98 210 € 500006

CANTABRIA

ALBERGUE XUVENIL LOREDO 
(Loredo) 
E ALBERGUE XUVENIL TAMA 
(Tama)
ACTIVIDADES DE MAR E MONTAÑA

Actividades xerais:
Actividades náuticas, rutas de alta montaña por Liébana e Picos 
de Europa, obradoiros e visitas culturais.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 31 xullo 93 - 94 - 95 - 96 225 € 500007
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CANTABRIA

CAMPAMENTO XUVENIL 
PICOS DE EUROPA (Tama)
ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Actividades xerais:
Rutas de alta montaña, obradoiros, actividades de multiaventura 
e excursións.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

17 - 31 xullo 96 - 97 210 € 500008

CASTELA E LEÓN

ALBERGUE XUVENIL
NAVARREDONDA DE 
GREDOS (Ávila)
MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Rápel, tirolina, escalada, paintball, parque de cordas, rutas BTT, ex-
cursións a un lugar de interese paisaxístico ou cultural, veladas, 
obradoiros, xogos de animación, trekking á Laguna Grande, viva-
queo ao raso ou refuxio.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 10 agosto 97 - 98  210 € 500010
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ESTREMADURA

ALBERGUE XUVENIL LAS 
CASTELLANAS (Pasarón de 
la Vera-Cáceres)
ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Actividades ao aire libre e itinerarios ambientais, multiaventura, 
trekking e rutas, excursións, visitas de interese cultural e artístico, 
obradoiros, xogos e veladas.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

03 - 14 agosto 96 - 97  225 € 500009

MURCIA

ALBERGUE XUVENIL PUNTAS 
DE CALNEGRE (Lorca)
ACTIVIDADES DE MAR E NATUREZA

Actividades xerais:
Actividades de estudio e observación da natureza, o descubrimen-
to dos modos de vida, costumes e historia do litoral murciano. 

Actividades de educación ambiental e etnoloxía. Itinerarios guia-
dos educativos medioambientais: Parque Natural de Puntas de 
Calnegre Cabo Cope. Outras actividades ambientais como xogo 
de simulación e obradoiro de reciclaxe e reutilización de mate-
riais. 

Actividades deportivas: voleipraia, fútbol-praia, xogos de orienta-
ción e xincana deportiva. 

Actividades lúdicas: festas e veladas temáticas, xogos cooperati-
vos e actividades de animación.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

01 - 12 agosto 93 - 94 - 95 - 96 225 € 500012
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NAVARRA

ALBERGUE XUVENIL 
ALSASUA (Alsasua)
ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Percorrido espeleolóxico, iniciación á piragua e á escalada, rutas 
de sendeirismo, obradoiros e actividades culturais.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

11 - 20 xullo 96 - 97 210 € 500013

NAVARRA

ALBERGUE XUVENIL 
SANTESTEBAN 
(Doneztebe – Santesteban)
MULTIAVENTURA/ANIMACIÓN DE RÚA

Actividades xerais:
Escalada, sendeirismo, obradoiros, dinámicas de animación e vi-
sitas culturais.

QUENDA  ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

11 - 20 xullo 93 - 94 - 95 - 96 210 € 500014
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A RIOXA

ALBERGUE XUVENIL 
EZCARAY (A Rioxa)
MULTIAVENTURA

Actividades xerais:
Aula da natureza e aventura (tiro con arco, piragüismo, rápel e es-
calada, paseos a cabalo, excursións e actividades culturais.

QUENDA ANO DE NACEMENTO COTA CÓDIGO

04 - 15 xullo 95 - 96 - 97 225 € 500011



Consellería de Traballo e Benestar 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Edif. administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar 
15781 Santiago de Compostela
Tel. 981 544 840 / 881 999 025 / 981 544 851 
Fax: 981 545 843

A Coruña
Servizo de Xuventude e Voluntariado 
CC Elviña. Rúa Salvador de Madariaga, s/n 
15008 A Coruña 
Tel. 881 881 240 / 881 881 241 / 881 881 243 / 
881 881 244

Oficina Local de Ferrol
Edif. administrativo Praza Camilo José Cela, 1º
15403 Ferrol 
Tel. 981 337 290 

Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil
Praza do Matadoiro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel. 881 997 604 / 881 997 605 / 881 997 606

Lugo
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Rolda da Muralla, 70 
27002 Lugo
Tel. 982 294 224 / 982 294 352 / 982 294 923

Ourense
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Av. da Habana, 81 baixo 
32004 Ourense
Tel. 988 386 118 / 988 386 120

Pontevedra
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Edif. administrativo da Xunta  
Concepción Arenal, 8, 1º andar
36201 Vigo
Tel. 986 817 078 / 986 817 079

Oficina Local de Pontevedra 
Rúa Fernández Ladreda, 43, 4º andar 
36003 Pontevedra 
Tel. 986 805 530 / 986 805 531


