
 Chegada ás instalacións.  

 Presentación  e explicación de normas e funcionamento. 

 Xogos de presentación 

 Mañan de Praia  

Realizarase un conxunto de xogos na area e na auga entrando en contacto directo co medio natural e 

fomentando valores lúdico - educativos.  

 Xogos pre- deportivos,  

 Xincanas e xogos acuáticos. 

 

 COMIDA 

 Tarde de Monte: técnicas de supervivencia 

 

- VIVACS: Realizaremos construcións no monte con elementos naturais e xogos nese mesmo  

entorno para traballar o respecto e coidado co medio ambiente, así como o aproveitamento de recursos do 

medio. 

 

- ORIENTACIÓN: traballaremos o sentido de orientarse con xogos no monte 

 

 MERENDA 

 SAÍDA 
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 Chegada ás instalacións.  

 Presentación  e explicación de normas e funcionamento. 

 Xogos de presentación 

 OBRADOIRO  

Realizaremos actividades adaptadas á choiva facendo creacións propias con diferentes 

temáticas e manualidades; adaptándose as mesmas ao grupo , características e intereses.  

A finalidade desta actividade será elaborar algunha ferramenta, elemento decorativo, complemento …  

ao cal poidan darlle utilidade, feito por eles/as mesmos/as. 

 

 COMIDA 

 Tempo libre dirixido 

 

 GRANDES XOGOS DE INTERIOR  

Xogos de distensión para xerar un ambiente de confianza de diversión que ao mesmo tempo nos aporte valores lúdico-educativos. 

 TIRO CON ARCO 

Agudizamos a puntería cunha práctica deportiva que emprega técnicas de puntería e destreza.  

  

 

 MERENDA 

 

 SAÍDA  
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 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e funcionamento. 
Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA LANZADA.  
Visitaremos a praia da Lanzada para realizar xogos 
rotativos e Bodyboard como deporte acuático. 

 DUCHA 
 CEA 

 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 

 
 Mañá na Praia 

MERGULLO / SNORKEL 
Actividades acuáticas e de aventura no medio natural para ver os 
baixos fondos mariños con xogos rotativos. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
Actividade na que se entrena o esforzo físico como mental 

 MERENDA 
 XOGO DE DESPEDIDA 
 SAÍDA 

 
 



 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e funcionamento. 

- Coñecemos o lugar.  
- Xogos de presentación 
 

 Merenda de media mañá 
 XOGOS DE ANIMACIÓN    
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde de Obradoiros  

Trasladámonos a unha nova realidade na que a través da 
imaxinación, a creatividade e o reciclaxe poidamos crear 
coas nosas mans. Poderán estar tematizadas no mundo do 
circo, os contos, as lendas, … 

 Xogos de animación, cooperativos e creativos. 
 DUCHA 
 CEA 

 
 VELADA:  

 
          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES  

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 
 Xogo para espreguizarse: xogos con música para espertar e 

activarnos. 
 

 XOGOS DE INTERIOR 
  Merenda de media mañá 
 Xogos cooperativos e de distensión. 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 

 
 Tarde con: 

 
XOGOS MUSICAIS E DE GRUPO  
Con unha actividade final que reforce o grupo e as relacións 
persoais estamos arraigando a comunicación na convivencia entre 
eles/as, nun contexto non cotiá.  
 

 MERENDA 
 SAÍDA 
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 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e 
funcionamento. Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA LANZADA.  
Visitaremos a praia da Lanzada para 
realizar xogos rotativos e Bodyboard.  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES  

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Lagoa Bodeira  

Coñecemos o entorno no que nos 
atopamos visitando un espazo natural 
para coñecer as características do 
mesmo.  

- COMETAS PILOTABLES/ XOGOS DE 
PARACAÍDAS 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

PIRAGUAS / MERGULLO 
Actividades acuáticas e de aventura no 
medio natural 

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 

 Mañá no Monte 
VIVACS: Construcións no monte con 
elementos naturais e xogos nese mesmo 
entorno para traballar o respecto e coidado 
co medio ambiente, así como o 
aproveitamento de recursos do medio. 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
Actividade na que se entrena o esforzo 
físico como mental 

 MERENDA 
 XOGO DE DESPEDIDA 
 SAÍDA 

 
 

 



 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e 
funcionamento. 

- Coñecemos o lugar.  
- Xogos de presentación 

 XOGOS DE ANIMACIÓN E AXILIDADE 
MENTAL   

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde de Obradoiros  

Trasladámonos a unha nova realidade 
na que a través da imaxinación, a 
creatividade e o reciclaxe poidamos 
crear coas nosas mans. Propoñemos 
distintos obradoiraos como alternativa 
á choiva. 

 Xogos de animación, cooperativos e 
creativos. 

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá de Xincana 

Serán eles/as mesmos/as responsables 
de crear unha xincana con probas de 
diferentes variantes, que 
posteriormente terán que levar a 
práctica xogando. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 Tarde de  Xogo 
Poñemos en marcha a nosa xincana 
particular, realizando as probas 
establecidas previamente.  

 Xogos de Interpretación 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 
 
 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 
 XOGOS DE INTERIOR 

Xogos cooperativos e de distensión.  
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con Obradoiro de creación 
 Xogo final de Afectividade e reforzo do 

grupo. 
 MERENDA 
 SAÍDA 
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 Chegada ás instalacións.  

Presentación e explicación de 
normas e funcionamento. 
Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA 
LANZADA.  
Visitaremos a praia da 
Lanzada para realizar 
xogos rotativos e 
Bodyboard.  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de 
ir a durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na PRAIA:   

Construcións na area, 
creando as nosas 
esculturas e fomentando a 
imaxinación e creatividade  

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde no Monte 

Xogos no entorno natural 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a 
durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Lagoa Bodeira  

Coñecemos o entorno no que 
nos atopamos visitando un 
espazo natural para coñecer as 
características do mesmo.  
- COMETAS PILOTABLES /  

XOGOS DE PARACAÍDAS 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

PIRAGUAS / MERGULLO 
Actividades acuáticas e de 
aventura no medio natural  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a 
durmir 
          BOAS NOITES 
 

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 
 Mañá no Monte 

VIVACS: Construcións no 
monte con elementos naturais 
e xogos nese mesmo entorno 
para traballar o respecto e 
coidado co medio ambiente, 
así como o aproveitamento de 
recursos do medio. 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 
Actividade na que se 
entrena o esforzo físico 
como mental 

 MERENDA 
 XOGO DE DESPEDIDA 
 SAÍDA 



 
 Chegada ás instalacións.  

Presentación e explicación de 
normas e funcionamento. 
Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde de Xogos de Interior 

Terán como finalidade crear 
grupo e propiciar un ambiente 
de distensión para os póximos 
días  

 MERENDA 
 Continuamos xogando. 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de 
ir a durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá de Xincana 

Serán eles/as mesmos/as 
responsables de crear unha 
xincana con probas de 
diferentes variantes, que 
posteriormente terán que 
levar a práctica xogando. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 Tarde de  Xogo 
Poñemos en marcha a nosa 
xincana particular, 
realizando as probas 
establecidas previamente.  

 Xogos de Interpretación 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a 
durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá de Obradoiros.  

Empregamos a imxinación e a 
creatividade para realizar 
diversos tipos de manualidades 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na SALAZÓN 

Visitamos o museo da Salazón 
para coñecer o noso entorno e 
costumes do lugar  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a 
durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 
 XOGOS DE INTERIOR 

Xogos cooperativos e de 
distensión.  

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con Obradoiro de 

Percusión. 
Ritmos e sons que 
compoñen música e que 
axudan a traballar a 
coordinación de xeito 
lúdico. 

 Xogo final de Afectividade e 
reforzo do grupo. 

 MERENDA 
 SAÍDA 
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 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e 
funcionamento. Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA LANZADA.  
Visitaremos a praia da Lanzada para 
realizar xogos rotativos e Bodyboard.  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na PRAIA 

Construcións na area, creando as nosas 
esculturas e fomentando a imaxinación e 
creatividade  

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde no Monte 

Xogos no entorno natural. Iniciación á 
orientación e a técnicas de 
supervivencia. 

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Lagoa Bodeira  

Coñecemos o entorno no que nos 
atopamos visitando un espazo natural 
para coñecer as características do mesmo.  
- COMETAS PILOTABLES / 

PARACAÍDAS 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

PIRAGUAS / MERGULLO  
Actividades acuáticas e de aventura 
no medio natural 

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES 

 

 



 

 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Praia 

INTERMAREAL 
       Descubrimos as especies mariñas que podemos atopar nas 
     costas da península do Grove. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde no Monte  

TIRO CON ARCO. 
Práctica deportiva que emprega técnicas de puntería e 
destreza.  

 DUCHA 
 CEA 

 
 VELADA:  

 
          Gran xogo antes de ir a durmir.  
          BOAS NOITES  

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 

 Mañá no Monte 
VIVACS: Construcións no monte con elementos naturais e xogos 
nese mesmo entorno para traballar o respecto e coidado co medio 
ambiente, así como o aproveitamento de recursos do medio. 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
Actividade na que se entrena o esforzo físico como mental 

 MERENDA 
 XOGO DE DESPEDIDA 
 SAÍDA 

 

 



 

 
 

 Chegada ás instalacións.  
Presentación e explicación de normas e 
funcionamento. Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA LANZADA.  
Visitaremos a praia da Lanzada para 
realizar xogos rotativos e Bodyboard.  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Praia 

- INTERMAREAL: descubrimos as 
especies mariñas que podemos atopar 
nas costas da península do Grove. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Ruta no Monte 

XOGO DE ORIENTACIÓN E BÚSQUEDA 
polo monte con rutas para camiñar e 
xogar neste entorno. 

 ASEO 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Lagoa Bodeira  

Coñecemos o entorno no que nos 
atopamos visitando un espazo natural 
para coñecer as características do mesmo.  
- Xogos de Paracaídas e/ou Cometas 

Pilotables 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

PIRAGUAS  
Actividades acuáticas e de aventura 
no medio natural 

 ASEO 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES

 



 

 

 

 
 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Praia 

MERGULLO 
Contemplaremos os fondos mariños 
combinando a actividade con xogos na 
praia.  

 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde no Monte  

TIRO CON ARCO  
Práctica deportiva que emprega 
técnicas de puntería e destreza.  

 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na PRAIA 

Construcións na area, creando as nosas 
esculturas e fomentando a imaxinación e 
creatividade  
 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde na Praia 

XOGOS NA PRAIA 
 ASEO 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 

 Mañá no Monte 
VIVACS: Construcións no monte con 
elementos naturais e xogos nese mesmo 
entorno para traballar o respecto e 
coidado co medio ambiente, así como o 
aproveitamento de recursos do medio. 
 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
Actividade na que se entrena o 
esforzo físico como mental 

 MERENDA 
 XOGO DE DESPEDIDA 
 SAÍDA 



 
 Chegada ás instalacións.  

Presentación e explicación de 
normas e funcionamento. 
Coñecemos o lugar.  

- Xogos de presentación 
- Instalación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

BODYBOARD NA 
LANZADA.  
Visitaremos a praia da 
Lanzada para realizar 
xogos rotativos e 
Bodyboard.  

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo temático antes de 
ir a durmir. 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na PRAIA 

- INTERMAREAL: 
descubrimos as especies 
mariñas que podemos 
atopar nas costas da 
península do Grove. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Ruta no Monte 

Descuberta polo monte con 
rutas para camiñar e xogar 
neste entorno.  

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a        
durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na LAGOA BODEIRA  

Coñecemos o entorno no que 
nos atopamos visitando un 
espazo natural para coñecer as 
características do mesmo.  
- COMETAS PILOTABLES / 

PARACAÍDAS 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde na Praia 

PIRAGUAS 
Actividades acuáticas e de 
aventura no medio natural 

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a 
           durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 
 Mañá de ROTEIRO 

Realizarase unha saída para 
coñecer o entorno 
 COMIDA / opción PICNIC 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

RUTA E PRAIA 
Continuamos a ruta 
combinando xogos e 
sendeirismo.  

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

Gran xogo antes de ir a 
durmir           
BOAS NOITES  



 
 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na Praia 

SNORKEL / MERGULLO  
Contemplaremos os fondos mariños 
combinando a actividade con xogos na 
praia.  

 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde no Monte  

TIRO CON ARCO  
Práctica deportiva que emprega 
técnicas de puntería e destreza.  

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 

 
 VELADA:  

 
          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Mañá na PRAIA 

Construcións na area, creando as nosas 
esculturas e fomentando a imaxinación e 
creatividade  
 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde na Praia 

XOGOS NA PRAIA 
Predeportivos, de distensión e lóxica. 

 MERENDA 
 DUCHA 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
          BOAS NOITES

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Recollida de maleta 

 Mañá no Monte 
VIVACS: Construcións no monte con 
elementos naturais e xogos nese mesmo 
entorno para traballar o respecto e 
coidado co medio ambiente, así como o 
aproveitamento de recursos do medio. 
 
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 
 Tarde con: 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
Actividade na que se entrena o 
esforzo físico como mental 

   MERENDA 
    XOGO DE DESPEDIDA 
     SAÍDA 

 



 

 

CLAUSULAS ADICIONAIS 

 

 Todas as actividades propostas poderán ser modificadas 

no cronograma por condicións metereolóxicas e sempre 

pensando en mellorar o servizo proposto e a calidade das 

mesmas.  

 

 No caso de choiva, poderemos ofertar novas 

programacións adaptadas ás características e intereses do 

grupo, con actividades de interior, visitas, obradoiros, 

dinámicas…. 

 

 A programación de máis de catro días de choiva realizarase 

ante esta realidade nos casos de necesidade e baixo o 

consenso do colexio e persoal do cámping, sempre para 

unha elección óptima.  


