
 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, creativos e de animación.  

 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. 

 MERENDA 

 SAÍDA 
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 Chegada ás instalacións.  

 Presentación  e explicación de normas e funcionamento. 

 Xogos de presentación 

 OBRADOIRO DE CREACIÓN: FIEITARTE 

Realizaremos actividades adaptadas á choiva facendo creacións propias con diferentes 

temáticas e manualidades.  

 COMIDA 

 Tempo libre dirixido 

 CONTAMOS CONTOS 

 

 GRANDES XOGOS DE INTERIOR  

 MERENDA 

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

- Coñecemos o lugar.  
- Xogos de presentación 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  

 
 Tarde de Praia 

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

 Xogos de animación, cooperativos e creativos. 
 CONSTRUCCIÓNS DE AREA 
 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. 
 Merenda de media mañá 
 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: 

 
PARACAÍDAS. TIRO CON ARCO 
XOGOS MUSICAIS E PREDEPORTIVOS 
 

 MERENDA 
 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 
 Merenda de media mañá 
 XOGOS DE ANIMACIÓN   
 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde de xogos na Praia 

Animación, cooperativos e creativos. 
CONSTRUCCIÓNS DE AREA 

 ASEO 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir 
 

 BOAS NOITES  
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES  

 
 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Xogo para espreguizarse: xogos con 

música para espertar e activarnos. 
 Merenda de media mañá 
 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 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. 
 ASEO 
 CEA 

 

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

música para espertar e activarnos. 
 Merenda de media mañá 
 Mañá no monte: 

Contamos contos no monte e actividades 
para entrar en contacto co medio 
TIRO CON ARCO. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido 

 
 Tarde con: 

PARACAÍDAS.  
XOGOS MUSICAIS E PREDEPORTIVOS 

 MERENDA 
 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. 

 TIRO CON ARCO 
 ASEO 
 CEA 
 VELADA:  

          Gran xogo antes de ir a durmir. 
          BOAS NOITES 

 BOS DÍAS 
 ALMORZO 
 ASEO 
 Xogo para espreguizarse: xogos con 

música para espertar e activarnos. 
 Merenda de media mañá 
 Mañá en FIEITÁS 

Nunha programación adaptada á choiva 
intentaremos que os/as nenos/as se 
acheguen ao entorno con actividades 
de orientación. 

 COMIDA 
 Tempo libre dirixido.  
 Tarde de  relaxación  

Contamos contos e historias.  
Relaxación dirixida 

 Xogos de Interpretación 
 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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