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1. INTRODUCIÓN 
 

 

a) FINALIDADE DA ACTIVIDADE. 

 

Os campamentos urbanos xorden dada a necesidade de conciliar a vida laboral coa vida familiar, xa que 

cada vez é máis común que no núcleo familiar traballen tanto o pai como a nai, e estes vense na 

necesidade de apoiarse nas actividades de tempo libre nos períodos estivais xa que se ofrece ós 

nenos/as una alternativa de ocio e tempo libre durante estes períodos na que poidan compartir 

experiencias e xogos nos cales se pretende fomentar na educación de valores tales como o 

compañeirismo, a cooperación ,respecto, etc...  

 

 

 

Por outro lado, tamén é interesante mencionar que cada vez é maior o número de nenos que no seu tempo 

de ocio o dedican a xogar coas novas tecnoloxías tales como consolas, ordenadores...isto lévalles a ter 

una vida sedentaria e pasiva, é por este motivo que os campamentos urbanos usan el xogo e as actividades 

lúdicas para favorecer el desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo/social...nas que aparte de 

diversión e exercicio poderán compartir experiencias e coñecementos que lles van a axudar no seu 

desenvolvemento integral como persoas.  

Neste concello detéctase a necesidade dunha actividade continuada de este tipo nos períodos estivais, 

nos que os nenos/as poidan ser atendidos ó mesmo tempo que se divirten, y poidan contar incluso cun 

servizo de fiambreira e de aula matinal de forma que se axusten o máximo posible ó horario de traballo 

do seus pais. 

 

b) DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES 

 

O campamento realizaríase na semana na que os nenos están de vacacións de VERÁN dende o 2 de Xullo 

ata 31 de agosto do 2018. 
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As actividades que realizaremos serán tan amenas como educativas fomentando entre outros os valores 

do compañeirismo e a educación usando talleres como cociña, manualidades ou xogos. 

Fixemos diversas actividades como manualidades, animación musical, deporte, xogos........ 

 

 

c) HORARIO BASE 

 

O campus realizouse durante as vacacións de Verán, é dicir, dende  2 de Xullo ata 31 de agosto do 

2018. 

 

 

O horario do Campus era dende as 9:00 horas ata as 14:00 de luns a venres coa posibilidade de ampliación 

horaria xa que se dispuña de servizos de Aula Matinal e Aula Fiambreira. 

❖ Campamento:  de 9:00 a 14:00 

HORARIO XENÉRICO: 

8:55 

9:15 

APERTURA DE PORTAS:Chegada nenos. Recepción dos participantes 

e facer xogos ata que cheguen todos ou sexa a hora do resumo.  

9:15 

9:30 

Resumo día. facemos un breve resumo das actividades propostas para 

ese día. 

9:30/11:00 Actividades 

11:00/11:30 Recreo 

11:30/13:30 Actividades 

13:30 

14:00 

Preparación Recollida participante. Preparamos ós participantes e os 

levamos a aula de recollida, mentres non marchan todos facemos xogos.  
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2. ACTIVIDADES CAMPAMENTO 

 

02 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogos de presentación: Nome + Aficción, Baile Conga 

➔ Parella vs Parella (xogo) 

➔ Calles e Avenidas (xogo) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Tela de araña (xogo) 

➔ Elaboración dun papel identificador: nome + apelidos + debuxo (identificación colgante 

cos datos nomeados) 

➔ Proposición de normas, nome e grito de guerra do grupo  

 

 

03 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Taekwondo cun profesor experto 

➔ Elaboración de caderno de campo (manualidade) + grullas de papel (papiroflexia) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Asesino vs Policía (xogo) 
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➔ Orquesta (xogo) 

➔ Bomba (xogo) 

➔ Recollida e regreso a casa 

 

 

 

 

 

 

 

04 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogo multideporte: os nenos e nenas escolleron o material para facer un deporte (cada 

neno e nena o que quixese) e xogaron libremente 

➔ Merenda + Xogo libre 

➔ Photocall: partindo dos debuxos que realizaron os nenos e nenas máis pequenos, os 

maiores pintaron as ilustracións (temática de exipcios e faraóns) 

 

 

05 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Decoración caderno de campo 
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➔ Calles e avenidas 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Xogos olímpicos: 

a. Carreira de tapóns entre as pernas 

b. Lanzamento de zapatilla 

c. Carreira de borrachos 

d. Carreira de relevos (movéndose agachados, saltando coas pernas xuntas, 

arrastrándose, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Orquesta (xogo) 

➔ Busca as diferenzas (xogo corporal) 

➔ Maxia Negra (xogo) 

➔ Psicólogo (xogo) 

➔ RUTA: Parque das Pombas + Parque Perillana 

➔ Regreso cantando Viva el follón (enlace de youtube) 

➔ Volta a casa, fin de semana 

https://www.youtube.com/watch?v=61GI9Wjb_48
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09 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Viron a película de disney: Hércules  

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Terminaron o Photocall (ver anexo 3.1 da memoria) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

 

 

10 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xigantes, magos e enanos (xogo) 

➔ Moneco Michelín (xogo) 

➔ Medalla exipcia (manualidade) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Recollida y volta a casa 
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11 de julio de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Excursión ao conservatorio de Ponteareas onde lles explicaron características dos 

instrumentos, algunha curiosidade e fixeron pequenos ritmos cos instrumentos de 

percusión e mais o piano 

➔ Volta ao cole  

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

12 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Acabamos a manualidade das medallas 

➔ Merenda +Xogo Libre 

➔ Circuito con bicis, patines, patinetes, etc (DÍA DA RODA) 

➔ Recollida e volta a casa 
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13 de julio de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Partida cara o Castro de Troña (DÍA DE EXCURSIÓN) 

➔ Chegada e breve explicación sobre os castros + Visita e visionado dos mismos 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Marcha á Picaraña 

➔ Xogos varios (pedir nome, lugar onde vive e idade aos monitores/as, a súa firma, etc) 

➔ Volta ao campamento base (ao colexio) 

➔ Recollida e volta a casa 

➔ FIN 1ª QUINCENA 
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16 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Presentación (Nome + Idade + Aficción) 

       2ª QUINCENA 

➔ Deseño dun escudo + nome de grupo 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Votación dos escudos deseñados 

➔ Fabricación de pequenos escudos identificadores (manualidade) 

➔ Xogo Libre 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

17 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Nudo + Totem (xogos) 

➔ Taekwondo 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Escudo vikingo + Dragón (manualidades) [ver anexo 3.2 da memoria] 

➔ Estrela (xogo) + Xogo Libre 

➔ Recollida y volta a casa 
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18 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Taekwondo 

➔ Fixemos unha sesión musical (cantamos cancións e as executamos): 

★ Mono palmera 

★ Cuando un pirata baila, baila, baila, baila 

★ Era una sandía gorda, gorda, gorda 

★ Voy en busca de un león 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Pato, pato, pato, ovo podrido (xogo) 

➔ A caixiña (xogo) 

➔ Xogo Libre, incluíndo: Fútbol chino/indio, ahí vai o coello da sorte 

➔ Recollida y volta a casa 

 

 

19 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Deseño de armas medievais (cartón) + Pintar armas (témperas) => Manualidade 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Circuíto con bicis, patíns, etc (DÍA DA RUEDA) 

➔ Recollida e volta a casa 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dbti4EDCVM
https://www.youtube.com/watch?v=YmyiSaHCnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=9K2iU5NgmHo
https://www.youtube.com/watch?v=80NYTksI7TM
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23 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Viron a película de Brave de disney (de acordo coa época medieval / vikinga que estamos 

traballando esta quincena) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Tres en raia xigante (xogo) 

➔ Pañuelito con zapatos (xogo) 

➔ Xogo Libre 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

24 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Taekwondo 

➔ Comezamos a deseñar un photocall xigante => Castelo medieval 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Cantamos cancións (ver día 18 de Xullo, as mesmas) + En la selva conocí 

➔ Brillé (xogo) 

➔ Recollida e volta a casa 

https://www.youtube.com/watch?v=gjGN8s74-Z0
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26 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Guerra Campal (xogo) 

➔ Grullas, Corvos, Gaivotas [Verdades vs. Mentiras] (xogo) 

➔ Oso cego [Hola, ¿cómo estás?] (xogo) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Deseño de disfraces medievais (manualidade) 

➔ Fabricación bolas de malabares (con arroz e globos) [manualidade] 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

27 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída ao Galeón Pirata (instalacións con cama elástica, piscina de bolas, etc): Salceda 

➔ Xogo Libre + Concurso de Debuxos  
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30 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Terminaron os disfraces (manualidade) 

➔ Fixeron bolas malabares os nenos e nenas que nos as fixeran na sesión anterior 

(manualidade) 

➔ Fixeron cinturones para o disfraz (decorados) [manualidade] 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Pequenas representaciones teatrales  

➔ Os monitores e monitoras terminamos un castelo - photocall mentras os nenos/as 

disfrutaron de xogo libre (manualidade) [Ver anexo 3.3 da memoria] 

➔ Recollida y volta a casa 

 

 

31 de xullo de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Os nenos e nenas terminaron os disfraces e os monitores/as terminamos o castelo 

(manualidade) 

➔ Xogo Libre 

➔ Os nenos e nenas disfrazáronse (FESTA DE DESPEDIDA) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Recollida y volta a casa 
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01 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Os monitores e monitoras decidimos xuntar o grupo de medianos (6, 7, 8 años) co dos 

grandes (9, 10, 11, 12 años) xa que neste último había moi poucos nenos e nenas (3ª 

QUINCENA) 

➔ Xogos de Presentación 

➔ Axedrez humano (xogo) 

➔ Brillé (xogo) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Deseño de cadro identificador (manualidade) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

02 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogo Libre + Ensaio baile coas nenas (en celebración ao cumpreanos de dous monitores) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Xogos de auga  

➔ Recollida e volta a casa 
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03 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogo Libre 

➔ Actuacións polo cumpreanos dun monitor e unha monitora 

➔ Xogo Libre 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Xogos de auga 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

06 de agosto de 2018 

EXPLICACIÓN 

➔ Vimos a película de “Pocahontas” de disney 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Just Dance: proxectamos algunhas canciones deste popular xogo para bailar todos/as 

➔ Recollida y volta a casa 
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07 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Taekwondo 

➔ Xogo Libre 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Mapa do Tesouro (manualidad) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

08 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Terminaron a manualidade do Mapa do Tesouro 

➔ Fixeron un peixe de papel (manualidad) [ver anexo 3.4 da memoria] 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Búsqueda do tesouro  

➔ Recollida e volta a casa 
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09 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogo Libre + Comezamos os monitores e as monitoras un photocall xigante  dun barco 

(con cartón) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ DÍA DA RODA (trouxeron bicicletas, patíns, patinetes...) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

10 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Fumos de excursión ao castelo de Vilasobroso onde os monitores e monitoras dimos 

algunha explicación sobre as actividades que se desenvolvían antigamente nel 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Paseo / Caminata 

➔ Volta ao colexio 

➔ Regreso a casa 
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13 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Vimos a película de “Atlantis: el imperio perdido” de disney 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Propúxose facer dobre actividade (a escoller polos nenos e nenas): Just Dance ou 

Continuar o photocall do Barco que iniciamos os monitores e monitoras a semana pasada 

(manualidade que se terminará na seguinte quincena) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

14 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Excursión Parque das Pompas 

➔ Xogo Libre + Merenda 

➔ Actividades medio ambientais no propio parque (viu un grupo de adolescentes a dar unha 

charla e propor xogos con material reciclado) 

➔ Regreso ao colexio 

➔ Xogo Libre 

➔ Recollida e volta a casa 
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16 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Os monitores e monitoras decidimos xuntar o grupo de medianos (6, 7, 8 años) co dos 

grandes (9, 10, 11, 12 años) xa que neste último había moi poucos nenos e nenas (3ª 

QUINCENA) 

➔ Xogos de Presentación 

➔ Axedrez humano (xogo) 

➔ Brillé (xogo) 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Deseño de cadro identificador (manualidade) 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

17 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída o parque da Perillana 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Regreso ao colexio 
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➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

 

 

 

20 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída o parque da Perillana 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Regreso ao colexio 

➔ Recollida e volta a casa 
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21 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Vimos a película de “” de disney 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Just Dance: proxectamos algunhas canciones deste popular xogo para bailar todos/as 

➔ Recollida y volta a casa 

 

 

 

 

22 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ TAEKWONDO 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ DÍA DA RODA (trouxeron bicicletas, patíns, patinetes...) 

➔ Recollida e volta a casa 
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23 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Xogos deportivos 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Animación teatral e musical 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

24 de Agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída ao Galeón Pirata (instalacións con cama elástica, piscina de bolas, etc): Salceda 

➔ Xogo Libre + Concurso de Debuxos(anexo 3.5)  

 

➔ Xogo no Parque a Gándara 

➔ Regreso ao colexio 

➔ Recollida e volta a casa 
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27 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ MANUALIDADE 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Xogos populares 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

28 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída o parque da Carballeira (Ferro Ucha) 

➔ Actividades medio ambientais no propio parque (viu un grupo de adolescentes a dar 

unha charla e propor xogos con material reciclado) 

➔ Merenda + Xogo Libre  

➔ Regreso ao colexio 

➔ Recollida e volta a casa 
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29 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ TAEKWONDO 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Manualidade 

➔ Recollida e volta a casa 

 

 

 

30 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Saída o Museo do Reloxo 

➔ Merenda + Xogo Libre no Parque da Perillana 

➔ Regreso ao colexio 

➔ Recollida e volta a casa 
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31 de agosto de 2018 

ACTIVIDADES  

REALIZADAS 

➔ Festa fin de Campamento 

➔ Merenda + Xogo Libre 

➔ Xogos musicais. 

➔ Recollida e volta a casa 

 

3. ANEXOS 

 

3.1 Photocall Grupo 6-7-8 años 

 

 

3,2 Dragón + Escudo Grupo 6-7-8 años 
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3.3 Castelo Medieval 

 

 



 

 
ENREDOS ANIMACIÓN      Tlfo: 644897440 
Avda de Galicia nº 41 Salceda de Caselas    email: animacionenredos@gmail.com 

 

 



 

 
ENREDOS ANIMACIÓN      Tlfo: 644897440 
Avda de Galicia nº 41 Salceda de Caselas    email: animacionenredos@gmail.com 

 

 
3.4 Manualidades 
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3.5 Saída  
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6)  EVALUACIÓN XERAL DAS ACTIVIDADES EVALUACIÓN XERAL DO 

PROGRAMA 

A valoración do Campus en xeral foi moi boa. 

Cabe destacar que o número de participantes era moi elevado, pero era un grupo moi bo onde non existiu 

en ningún momento ningún problema, era un grupo moi unido. 

Hai que resaltar a gran coordinación dos monitores e a participación destes en educación en valores, xa 

que en ningún momento se atopou a ningún participante excluído. 

A participación dos nenos tanto no ámbito do xogo como no das manualidades foi total, ningún dos nenos 

se negou a participar en algunha das actividades, tamén hai que resaltar que as manualidades eran moi 

vistosas, isto axudou a que todos os participantes quixeran realizar a súa anualidade para levar para a 

casa. 

As actividades que sen dúbida máis triunfaron foron os xogos cooperativos e taller de cociña; aínda que 

debido ó mal tempo non puidemos desfrutar todo o que se quixo da pista cuberta. 

A través do xogo conseguimos que os nenos se unirán máis e que aprenderan valores (era un dos nosos 

principais obxectivos) tales como cooperación, empatía, inclusión… 

 

Realizamos unha enquisa ( que adxuntaremos o concello nun intervalo de 3 días) : 
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Nesta enquisa a valoración foi nunha valoración do 1 o 5 onde o 1 era moi 

descontento e 5 moi satisfeito: 

- Punto 1 a media foi de 4 

(satisfeito). 

- Punto 2 a media foi de 3 a 4( entre 

conforme e satisfeito). 

- Punto 3 a media foi de 3 a 4( entre 

conforme e satisfeito). 

- Punto 4 a media foi de entre 4 

(satisfeito). 

- Punto 5 a media foi de entre 4  

(satisfeito). 

- Punto 6 a maioría puxeron que 

escollería o servizo de Aula Matinal 

aínda que este ano se ofertou e non 

se chegou o mínimo de prazas. 

- Punto 7 a maioría puxeron que 

escollería o servizo de Aula Matinal aínda que este ano se ofertou e non se 

chegou o mínimo de prazas. 

Valorando a enquisa o resultado foi positivo. 
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