
CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018
CONCELLO DE AMES

Campamento nas Fragas do Eume 5º de Primaria

Saída de autobuses

1 de XULLO

10:00 PAZO DA PEREGRINA, Bertamiráns.

10:30 Casa da Cultura do Milladoiro.

Regreso de autobuses

6 XULLO

19:00 Casa da Cultura , Milladoiro

19:30 PAZO DA PEREGRINA, Bertamiráns

EQUIPO EDUCATIVO
Directores e monitores de tempo libre; monitores de educación ambiental,  expertos en
actividades  acuáticas,  escalada,  animación  e  tempo  libre.  Todo  o  persoal  conta  con
acreditada experiencia en educación ambiental,  ocio, tempo libre e docencia.

Monitores acompañantes do concello: Co fin de servir como nexo de unión entre os
nenos e o campamento e tamén como referencia para os pais, asistirán ao campamento
dous monitores do concello de Ames.
Teléfono do Campamento:

- Horario de chamadas: de 15:00 a 15:45
- Entregarase os números de contacto no momento da saída dos rapaces ao 

campamento.
- No horario de chamadas poderáse chamar para falar cos participantes pero non 

máis de 5 minutos.
- Aqueles nenos/as que teñan móbil poderán levalo. Quedará nun banco de móbiles 

e poderán empregalos durante o horario de chamadas

A roupa deberá ser cómoda e apropiada para o campo (aínda que estamos no verán é ben levar
algo de abrigo).
Recomendamos facer a equipaxe co para que este/a no teñan problemas para recoñecer a roupa
que leva.

MOI IMPORTANTE: Debe marcar toda a roupa, calzado e equipamento  para evitar perdas o
equívocos.

E moi importante non esquecer este punto, son moitos nenos e nenas xuntos, a maioría aínda non
están afeitos a recoller a roupa tan pronto a quitan. Na casa recoñecen moi ben a súa pero, no
campamento, non lles resulta tan fácil diferenciala doutras prendas similares. Aínda que o último
día facemos unha reunión co único fin de repartir a roupa perdida, ao final sempre traemos de
volta moita roupa que despois ninguén reclama.

NUNHA BOLSA APARTE, MARCADA CO SEU NOME, TRAERÁN OS MEDICAMENTOS (SE
OS PRECISASE) CAS INSTRUCIÓNS PERTINENTES. ESTA BOLSA DEBERÁ ENTREGARSE
AOS MONITORES QUE ACOMPAÑAN AOS NENOS AO CAMPAMENTO.



¿QUE NON PODE LEVAR?

Non  está  permitido  levar,  xogos  electrónicos  (videoconsolas,  walkmans,  mp3...)  nin  obxecto
perigosos nin de valor (no caso de traelos, os monitores estarán autorizados a retiralos ata o
remate do campamento).

OS NENOS/AS NON PODERÁN LEVAR COMIDA NIN CHUCHES.  
OS NENOS/AS NON PODERÁN LEVAR DIÑEIRO  .  

Se precisa mais  información pode poñerse en contacto ca Aula  da natureza no
teléfono  660  004  665  ou  ben  a  través  do  correo  electrónico
auladanatureza@concellodeames.gal

Actividades

Acuáticas: Piscina / Praia / 

Supervivencia e Natureza : Paseo polo rio Eume/ Escalada en Rocodromo / Sendeirismo
(Fragas, castelo andrade, muíño, petroglifos) / Slackline / Vivac / Orientación / Obradoiros
de Ecoloxía / Tiro con Arco.

Deportes: Fútbol / volleyball / quidditch / baloncesto / baile moderno / xogos populares

Veladas nocturnas, reunións de convivencia...

MATERIAL NECESARIO PARA O CAMPAMENTO FRAGAS DO EUME

 Cantimplora ou recipiente para auga.
 Saco de durmir.
 lanterna
 Unha mochila pequena, para as saídas fora do campamento.
 Calzado cómodo: botas de sendeirismo, deportivos...
 Roupa cómoda. Algún xersei de abrigo. Chandal para as noites,
 Chuvasqueiro (por si chove).
 Gorra (por si fai sol).
 Crema Solar
 tareial de aseo: peine, cepillo de dentes, champú, xel de baño...
 Toalla de aseo e ducha
 Toalla de praia 
 Traxe de baño 
 Chancletas

Como un dos obradoiro será estampación de camisetas os nenos/as deberán levar 
unha camiseta branca (calquera que teña publicidade ou similar).

OPCIONAIS:
 Caderno de campo
 Lapis
 Prismáticos
 Cámara de fotos

Normas de obrigado cumprimento para participantes:
 Respecto entre participantes, monitores e traballadores da instalación.

mailto:auladanatureza@concellodeames.gal


 Respectar outros grupos que convivan con nós.
 Respectar os lugares onde se pode estar e onde non se pode estar.
 Non abandonar a instalación sin a supervisión dun monitor.
 Coidado do material e da instalación.
 Non levar aparellos electrónicos.
 Non usar o móbil fora das horas marcadas para o seu uso.
 Respectar as normas de noite (durmida) e comedor.
 Non levar comida ou bebida que non sexa auga o campamento.
 Facer caso da Normativa de Parques nacionais na visita ás Fragas
 Marcaranse mais normas que se explicaran os participantes en base a dinámica do

campamento.


