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AULA XUVENTUR

Poderá participar no programa o alumnado de 
1.º, 2.º, 3.º, 4.º curso da educación secundaria 
obrigatoria (ESO), 1.º curso de bacharelato e 1.º 
ciclo de grao medio que curse os seus estudos nos 
centros de ensino galegos e non teña cumpridos 
os 18 anos.

 � CONTIDO

Pola súa temática, en función das idades dos 
participantes, AULA XUVENTUR estrutúrase en 3 
módulos diferenciados:

MÓDULO I: VIVE O MAR, dirixido ao alumnado con 
idades entre os 12-16 anos e que estea cursando 
1.º, 2.º, 3.º e 4.º da ESO.

MÓDULO II: MULTIAVENTURA NO MIÑO – 
(Multideporte no Miño – Multiaventura náutica), 
dirixido ao alumnado con idades entre os 14-17 
anos que estea cursando 3.º e 4.º da ESO, 1.º de 
bacharelato ou 1.º ciclo de grao medio.



MÓDULO III: PLANETA MAR, dirixido ao alumnado con 
idades entre os 14-17 anos que estea cursando 3.º e 4.º 
da ESO, 1.º de bacharelato ou 1.º ciclo de grao medio.

 � INSCRICIÓNS E RESERVAS

A inscrición realizarase unicamente na modalidade 
en liña, dende a páxina web da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado www.xuventude.net. 

A inscrición deberá realizala o centro de ensino 
correspondente. Non se admitirán solicitudes 
individuais do alumnado.

Cada módulo ten o seu formulario de inscrición 
específico, que se deberá ter en conta á hora de 
solicitar o destino para asegurarse de cubrir o axeitado.

Cada centro de ensino poderá solicitar e participar 
nos 3 módulos de actividades. 

 � PRAZO DE INSCRICIÓN

O prazo de inscrición comezará o día 7 de febreiro 
ás 9:00 horas para todos os módulos de actividades, 



e finalizará unha semana antes do inicio de cada 
quenda. O formulario estará dispoñible na páxina 
web www.xuventude.net. 

 � ADXUDICACIÓNS DAS PRAZAS

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de 
chegada das solicitudes e asignaranse ata esgotar 
todas as dispoñibles por módulo.

No prazo de 7 días dende o envío da solicitude, 
enviaráselle ao enderezo electrónico que figure 
no formulario de inscrición, un correo no que se 
confirmará, de ser o caso, a adxudicación de praza. 
De non recibir a comunicación de admisión no 
prazo de 7 días, entenderase que non se obtivo a 
praza.

Unha vez comunicada a adxudicación de prazas 
ao centro educativo, por correo electrónico, este 
disporá dun prazo máximo de 5 días para enviarlle 
a documentación correspondente, que se sinale na 
comunicación de adxudicación, á Dirección Xeral 
de Xuventude e Voluntariado. No caso contrario, 
poderá ser excluído do programa.



 � CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Son viaxes en grupo e, xa que logo, débense 
respectar os horarios establecidos, tanto para as 
saídas programadas como para os servizos opcionais.

Durante a estadía nos aloxamentos, respectaranse 
as normas de organización interna en cada un deles.

As persoas organizadoras reservaranse o dereito 
a cambiar algunha parte do programa ou servizo, 
incluso de cancelalo en caso de que sexa necesario 
por seguridade das persoas participantes.

A realización e o desenvolvemento das actividades 
estará condicionada polas condicións meteorolóxicas 
xerais.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
poderá cancelar calquera dos programas, no caso de 
que non exista un número mínimo de participantes.

Se calquera das persoas participantes incumpre 
as normas xerais que alteren o desenvolvemento 
normal da actividade, a persoa poderá ser expulsada 
do programa. Neste caso, a Dirección Xeral de 



Xuventude e Voluntariado non se fará responsable 
da viaxe de volta da devandita persoa, nin 
reembolsará ningunha cantidade económica.

Será necesario levar a tarxeta sanitaria durante a viaxe.

Unha vez que se teña a confirmación da 
participación no programa por parte da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado, o centro deberá 
confirmar a asistencia, como mínimo, do 80% das 
prazas indicadas na súa solicitude. 

 � DEVOLUCIÓN DE TAXAS

Só se procederá á devolución de taxas cando, por 
causas non imputables ás persoas interesadas, o 
servizo non se preste ou cando a Administración 
cancele a totalidade da actividade. Lei 6/2003, 
do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións 
reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia  
(DOG n.º 240 do 11/12/2003) e Decreto lexislativo 
172/1992, do 26 de xuño, polo que se ditan normas 
para a xestión da liquidación e recadación das taxas 
e prezos públicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG n.º 124 do 30/06/1992).



MÓDULO I – VIVE O MAR
Albergue xuvenil das Sinas

LUNS E MARTES | QUENDAS

Febreiro: 21-22/ 28-1 de marzo
Marzo: 14-15/ 21-22/ 28-29
Abril: 4-5/ 11-12

XOVES E VENRES | QUENDAS

Abril: 28-29

A hora de chegada ao albergue será entre as 11:00 
e as 12:00 horas da mañá e a hora de saída será 
ás 20:00 horas.

FEBREIRO 2011
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PARTICIPANTES

Alumnos/as de entre 
12 e 16 anos, que 
estean cursando 1.º, 
2.º,3.º e 4.º da ESO.

50 prazas por quenda.

TARIFAS: alumnado e profesorado

Con carné xove: 30€ (desconto do 25%) 

Sen carné xove: 40€

A xustificación do pagamento do 100% efectuarase nos 5 
días naturais seguintes á recepción do correo electrónico 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado que lle 
comunique a confirmación da participación ao centro.

 ACTIVIDADES

O módulo Vive o mar levarase a cabo no albergue 
xuvenil das Sinas.

ABRIL 2011
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 ACTIVIDADES

- Visita á cetaria de mariscos e á fábrica de elaboración 
de conservas: visitar unha cetaria para experimentar o 
cultivo de mariscos polo home; interiorizar diferentes 
tipos de recursos para o cultivo e a supervivencia 
económica; visitar unha fábrica de conservas e 
comprobar as diferentes profesións derivadas do mar.

- Saída ao mar no Galeón “Nova Sofía” e navegación 
na dorna tradicional para visitar as bateas: visitar un 
mexilloeiro e achegarse ata unha batea; coñecer o 
funcionamento da batea da man dos seus traballadores; 
visitar e experimentar os traballos e a actividade dunha 
lonxa de baixura; coñecer dende as vivencias dos/das 
mariñeiros/as, a profesión.

SERVIZOS INCLUÍDOS

- Aloxamento no albergue xuvenil das Sinas en 
réxime de pensión completa.
- Programa de actividades, monitoraxe e material 
necesario para o correcto desenvolvemento da actividade.
- Desprazamentos durante as actividades.
- Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

 ACTIVIDADES

O obxectivo xeral de Vive o mar é dar a coñecer e 
achegarse á realidade mariñeira dende diferentes 
perspectivas (lúdico-educativa, ambiental e natural, 
social, histórica, práctica) e a análise crítico- 
construtiva da realidade (as vedas, o furtivismo, as 
artes de pesca ilegais...)

As actividades que se van a levar a cabo son: 

- Bioloxía mariña: O intermareal: fauna e flora da 
Ría de Arousa, as especies, as algas, o hábitat; 
disección de peixes da ría; cultivo das diferentes 
especies polo home, procesos de cultivo e 
recolección; fábricas de conservas, procesos 
de elaboración; embarcacións: (a dorna, o barco 
bateeiro, lanchas de baixura);  as ferramentas de 
traballo; o porto pesqueiro e o porto deportivo.

- Visita ao porto pesqueiro de Corón: zona de 
construción das bateas. Recoñecemento dos barcos 
bateeiros; experimentar a elaboración das bateas; 
interaccionar cos traballadores da elaboración 
dunha batea; diferenciar os barcos bateeiros.



NON SE INCLÚE

O desprazamento de ida dende o centro escolar ata 
o albergue, e o de volta dende o albergue ao centro 
escolar.

EQUIPAMENTO DOS PARTICIPANTES

Deberán levar os seus útiles de aseo persoal, toallas, 
chancletas para a ducha, roupa cómoda, roupa de 
abrigo e de auga (chuvasqueiro), botas de montaña, 
calzado deportivo e lanterna. Recoméndase un saco 
de durmir e mais unha mochila.



MÓDULO II – MULTIAVENTURA NO MIÑO
Albergue xuvenil Benigno Quiroga de Portomarín

OPCIÓN A: LUNS E MARTES | QUENDAS

Marzo: 28/2 e 1 de marzo /14-15/ 21-22/ 28-29 
Abril: 4-5/ 11-12
Maio: 2-3/ 9-10/ 23-24/ 30-31

A hora de chegada ao albergue será ás 10:00 horas 
da mañá e a hora de saída ás 18:30 horas.

OPCIÓN B: MÉRCORES, XOVES E VENRES. 
QUENDAS

Marzo: 16-17-18/ 23-24-25/ 30-31 e 1 de abril 
Abril: 6-7-8/ 13-14-15/ 27-28-29
Maio: 4-5-6/ 11-12-13/ 18-19-20/ 25-26-27

A hora de chegada ao albergue será ás 10:00 horas 
da mañá e a hora de saída ás 18:30 horas.

MAIO 2011
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PARTICIPANTES

Alumnos/as de entre 14 
e 17 anos, que estean 
cursando 3.º e 4.º da 
ESO, 1.º de bacharelato 
ou 1.º ciclo de grao medio.
30 prazas por quenda.
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ACTIVIDADES

As actividades que se van levar a cabo son: 

- Roland, o cabaleiro do camiño: xogo de rol playing.

-Tríatlon do Miño: Carreira de orientación con 
GPS + tiro con arco + sendeirismo acuático (con 
barranquismo e rappel acuático) + BTT.

- Actividades náuticas: kaiak.

- Visita guiada por Portomarín.

- Aula de natureza e Noite de estrelas.

Na opción B, haberá unha actividade náutica máis, 
a vela.

SERVIZOS INCLUÍDOS

- Aloxamento no albergue xuvenil Benigno Quiroga 
de Portomarín en réxime de pensión completa.

- Programa de actividades, monitoraxe e material 
necesario para o correcto desenvolvemento da 
actividade.

- Desprazamentos durante o programa.

- Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

TARIFAS: alumnado e profesorado

Opción A: luns e martes
Con carné xove: 30€ (desconto do 25%)
Sen carné xove: 40€

Opción B: mércores, xoves e venres
Con carné xove: 37,5€ (desconto do 25%)
Sen carné xove: 50€

A xustificación do pagamento do 100% efectuarase 
nos 5 días naturais seguintes á recepción do correo 
electrónico da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado que lle comunique a confirmación da 
participación ao centro.

ACTIVIDADES

O módulo Multiaventura no Miño levarase a cabo no 
albergue xuvenil Benigno Quiroga de Portomarín.

O obxectivo xeral de Multiaventura no Miño é establecer 
un contacto estreito entre os rapaces e o medio 
natural do río, a través de programas de dinamización 
e coñecemento dos ríos e do noso patrimonio acuífero.



NON SE INCLÚE

O desprazamento de ida dende o centro escolar ata 
o albergue, e o de volta dende o albergue ao centro 
escolar.

EQUIPAMENTO DOS PARTICIPANTES

Deberán levar os seus útiles de aseo persoal, toallas, 
chancletas para a ducha, roupa cómoda, roupa de 
abrigo e de auga (chuvasqueiro), botas de montaña, 
calzado deportivo e lanterna. Recoméndase un saco 
de durmir e mais unha mochila.

Por medidas hixiénicas, cada participante terá que 
achegar á actividade uns escarpíns ou calzado para 
auga, de piso duro ou calzado análogo.



MÓDULO III – PLANETA MAR
Albergue xuvenil de Gandarío

LUNS, MARTES E MÉRCORES | QUENDAS

Maio: 2-3-4/ 9-10-11/ 23-24-25/ 30-31 e 1 de xuño

A hora de chegada ao albergue será ás 10:00 horas 
da mañá e a hora de saída ás 12:00 horas.

MÉRCORES, XOVES E VENRES | QUENDAS

Maio: 4-5-6/ 11-12-13/ 18-19-20/ 25-26-27
Xuño: 1-2-3

A hora de chegada ao albergue será ás 10:00 horas 
da mañá e a hora de saída ás 12:00 horas.

PARTICIPANTES

Alumnos/as de entre 14 e 17 anos, que estean 
cursando 3.º e 4.º da ESO, 1.º de bacharelato ou 
1.º ciclo de grao medio.

40 Prazas por quenda.

ACTIVIDADES

O módulo Planeta mar levarase a cabo no albergue 
xuvenil de Gandarío.
Os obxectivos xerais do Planeta Mar son achegar 
os/as participantes ao mundo mariño, tanto na 
súa vertente ecolóxica como na etnográfica, 
mostrándolles as embarcacións antigas, tradicionais 
e actuais, a complexidade do ecosistema acuático e 
a biodiversidade mariña.
As actividades que se van realizar serán:
Primeiro día: 
- Visita ao CEIDA: Centro de Extensión Universitaria 
e Divulgación Ambiental de Galicia.
- Aula do mar: centro de interpretación do 
monumento natural Costa de Dexo-Serantes, 
antiga casa do fareiro dos Faros de Mera.
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SERVIZOS INCLUÍDOS

- Aloxamento no albergue xuvenil de Gandarío en 
réxime de pensión completa.

- Programa de actividades, monitoraxe e material 
necesario para o correcto desenvolvemento da 
actividade.

- Desprazamentos durante o programa.

- Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

NON SE INCLÚE

O desprazamento de ida dende o centro escolar ata 
o albergue, e o de volta dende o albergue ao centro 
escolar.

EQUIPAMENTO DOS PARTICIPANTES

Deberán levar os seus útiles de aseo persoal, toallas, 
chancletas para a ducha, roupa cómoda, roupa de 
abrigo e de auga (chuvasqueiro), botas de montaña, 
calzado deportivo e lanterna. Recoméndase un saco 
de durmir e mais unha mochila.

ACTIVIDADES

Segundo día:
- Os Miñarzos: visita á Reserva Mariña dos Miñarzos en 
Carnota, en colaboración cos mariñeiros da Confraría 
de Pescadores do Mar de Lira. Coñeceremos in situ, 
todo o referido á pesca sostible, á vida mariñeira, ás 
embarcacións tradicionais.

Terceiro día:

- Intermareal: observar a distribución que presenta 
a flora e a fauna intermareal e recoñecer o patrón 
universal de zonación identificado polos científicos 
da franxa entre mareas.

TARIFAS: alumnado e profesorado

Con carné xove: 37,5€ (desconto do 25%)
Sen carné xove: 50€
A xustificación do pagamento do 100% efectuarase 
nos 5 días naturais seguintes á recepción do correo 
electrónico da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado que lle comunique a confirmación da 
participación ao centro.



INFORMACIÓN

Toda a información relativa ao programa Aula Xuventur atópase na web www.xuventude.net.

INFORMACIÓN XERAL 881 999 314 981 957 057

Para máis información www.xuventude.net

www.xuventude.net
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