


Introducción 
O campamento Campus Camp da Universidade de Vigo, esta dirixido a todos/as nenos e nenas de idades 

comprendidas entre os 3 e os 15 anos, co fin de facilitar que as familias poidan harmonizar a súa vida laboral e o 

coidado de fillas e fillos menores, mediante unha alternativa de ocio. 

A motivación para a realización deste servizo é a de facilitar unha alternativa de ocio e de accións formativas para 

o verán que potencie a cultura creativa, en igualdade, emprendedora entre os participantes, enfocándoos cara a 

condutas e actitudes de colaboración, cooperación, coordinación, crecemento, identidade e autonomía persoal 

favorecendo a integración das/os menores. 

Poñemos como base a creatividade e o benestar físico e mental dos/as participantes, adaptando a acción 

educativa a un territorio, e á súa identidade para así favorecer de modo positivo o afianzamento de condutas 

igualitarias e de respecto polo medio natural e social. 
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Horario MÉRCORES 23 XOVES 24 VERNES 25 LUNS 28 MARTES 29 MÉRCOLES 30 

7:45/8:30 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción 

8:30/9:30  
Xogos de 

presentación 

 

Xogos animación 

 

Tenis 

G1, G2 e G3: 
Taller 

G4, G5 e G6: 
Xogos cooperación 

 

Minixogos 

 
 

Carreira          
orientación 

9:30/10:45  
Obradoiro: Apertura 

circo da ciencia 

G1 e G2:Rocódromo 
G3 e G4: Tiro con arco 
G5 e G6:Multideporte 

G1 e G2: Seguridade vial 
G3 e G4: Xogos 

populares 
G5 e G6: taller reciclaxe 

G1, G2 e G3: 
Xogos cooperación 

G4, G5 e G6: 
Obradoiro 

G1 e G2: 
Rocódromo 

G3 e G4: Tiro con arco 
G5 e G6:Multideporte 

 

10:45/11:30 G1 e G2: Piscina 
G3 e G4: Expresión 

corporal 
G5 e G6: Xogos 
predeportivos 

 
Merenda e xogos 

de animación 

 
Merenda e xogos de 

animación 

G1 e G2: Piscina 
G3 y G4: Tenis de mesa 

G5 e G6: Trickers 

 
Merenda e xogos de 

animación 

G1 e G2: Piscina 
G3 e G4: Yimkana 
G5 e G6: Inchables 

11:30/12:15  
G1 e G2: Exp. corporal 

G5 e G6: Xogos 
predeportivos 

G3 e G4: Piscina 

 
G1 e G2: Tiro con arco 
G3 e G4:Multideporte 
G5 e G6:Rocódromo 

G1 e G2: obradoiro 
reciclaxe 

G3 e G4:seguridad vial 
G5 e G6 xogos 

populares 

 
G1 e G2: Trickers 
G3 e G4: Piscina 

G5 e G6: Tenis de mesa 

G1 e G2:Rocódromo 

G3 e G4: Tiro con arco 
G5 e G6:Multideporte 

G1 e G2: Yimkana 
G3 e G4:Inchables 

G5 e G6: Piscina 

12:15/13:00 G1 e G2: Xogos 
predeportivos 
G3, G4: Piscina 
G5 e G6: xogos 
predeportivos 

G1 e G2: 
Multideporte 

G3 e G4:Rocódromo 
G5 e G6: Tiro con arco 

 
G1 e G2: Xogos populares 

G3 e G4: Obradoiro 
reciclaxe 

G5 e G6:Seguridad vial 

 
G1 e G2: Tenis de mesa 

G3 e G4: Trickers 
G5 e G6: Piscina 

G1 e G2:Rocódromo 
G3 e G4: Tiro con arco 

G5 e G6:Multideporte 

G1 e G2:Inchables 

G3 e G4: Piscina 

G5 e G6: Yimkana 

13:00/14:30  
Gran xogo 

Xogo de equipo Xogo de equipo Xogo de equipo Xogo de equipo Exhibición e festa de 

despedida 14:30/15:15 Preparación numero Preparación número Preparación número Preparación número 

15:15 Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 
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 Organización por grupos de idade: 
 

Grupos infantil     
G1 e G2 

Grupo 1: 3-4 anos 
 
Grupo 2: 5-6 anos 

Grupo Pequenos/as 
G3 e G4 

Grupo 3: 7-8 anos 
 

Grupo 4: 9-10 anos 
Grupo Maiores 

G5 e G6 
Grupo 5: 11 anos 

 
Grupo 6: 12-14 anos 

 

As actividades onde non aparecen especificadas pos grupos é porque se realizan con todos os grupos. 

Os días de piscina a merenda terá  lugar unha vez rematada a actividade.  



¿Qué teñen que levar @s nen@s?  



No caso de inclemencias metereolóxicas que obriguen a suspender as actividades, 
implantaremos un Plan B, con actividades nos diferentes espazos cubertos. 
Actividades a realizar: 
 
- Xogos de mesa. 
- Obradoiros 
- Xogos de orientación e búsqueda. 
- Xogos de cooperación 

Plan B 



Temáticas 

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 2021 
Quenda 1. DO 23 Ó 30 DE XUÑO: O CIRCO DA CIENCIA 
Nesta quenda achegarémonos as habilidades artísticas buscando sempre o crecemento persoal por medio da diversión, e 
ademáis, os/as participantes aprenderán e experimentarán sobre iso que chamamos Ciencia a  través de experimentos, 
obradoiros, etc.  
Quenda 2. DO 1 Ó 15 DE XULLO: ECO - ARTISTAS 
A temática específica desta quenda será a de coñecer a problemática do medio no que vivimos, o contorno e a natureza. 
Queremos transmitir e educar na interpretación medioambiental, na natureza e no respecto polo medio ambiente, como parte 
primordial da nosa cultura e a vez introducir osas nenos/os nas diversas linguaxes artísticas; música, teatro, danza, expresión 
corporal... 
Quenda 3. DO 16 Ó 30 DE XULLO: A VOLTA AO MUNDO EN 80 DIAS 
Emularemos o libro de Xulio Verne que da a volta ao arredor do mundo, coñeceremos diferentes países, idiomas e culturas, así 
como a forma de sacar o seu inxenio para lograr acabar a volta con diferentes medios de transporte. 
Quenda 4. DO 1 Ó 8 DE SETEMBRO: MUNDIAIS 2021 
Nesta última quenda simularemos o noso propio torneo, dividiremos ós participantes en pequenos grupos, cada un será un país, 
desfilaremos e faremos diferentes probas entre “países”. Remataremos coa elaboración dun Lipdub. 





COVID-19 
 
 

    
 

 

 

INSTALACIÓNS 

Habilitaremos zonas con xel hidroalcohólico e xabón para o LAVADO E 
DESINFECCIÓN DE MANS antes e despois de cada actividade.S 

LIMPEZA 

Realizamos unha LIMPEZA INTENSIVA E DESINFECCIÓN previa. 
 

Reforzamos os PROTOCOLOS DE LIMPEZA E DESINSFECCIÓN en frecuencia 
e intensidade. 

Usamos DESINFECCTANTES RECOMENDADOS  polo Ministerio de Sanidade 



COVID-19 
 

 
 



COVID-19 
 

 
 



http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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