
 

 

 

Neste ano diferente de pandemia queremos ofrecer ás familias do colexio un 

campamento urbano con toda seguridade. Seguindo os protocolos de actuación e as 

medidas hixiénico-sanitarias necesarias, do mesmo xeito que o vimos facendo ao longo 

deste curso académico 2020/21. Queremos garantir con este campamento un verán 

seguro no que poder gozar dun tempo de ocio e aprendizaxe de xeito presencial neste 

curso que foi tan complicado para os nenos/as. O noso principal obxectivo é facilitar 

ao alumnado un espazo onde poder experimentar, crear, sentir e compartir con outros 

iguais. Tamén queremos axudar ás familias coa conciliación familiar e conseguir que o 

noso alumnado viva un tempo de ocio de calidade despois dun ano de pandemia e poida 

gozar a través do xogo. 

Este campamento vai dirixido ao alumnado de Educación Infantil e Educación 

Primaria. Dentro destes dous grupos dividiranse en pequenos grupos, en torno a 10-12 

participantes. Dependerá do número de alumnos/as que se inscriban no campamento. 

Realizaremos diversas actividades lúdicas e educativas para que o alumnado 

desfrute do seu tempo libre obradoiros en inglés, multideporte, xincanas. Contamos 

cunhas instalacións privilexiadas e un parque que nos facilita estar en contacto co 

medio natural (Bonaval) onde cada semana terá a súa temática. Durante o campamento 

van estar perfectamente acompañandos por monitores cualificados en inglés, en ocio e 

tempo libre e moitos deles xa coñecen ao noso alumnado… (Monitores de comedor, 

Animadores de SalleXove, Adestradores…). 

Para que este campamento teña as medidas de seguridade axeitadas contaremos 

co protocolo Covid que fomos levando a cabo durante o curso. E terá que haber un 

mínimo de 30 participantes por semana. No caso de que unha semana non se consiga o 

número mínimo non poderá realizarse esa semana o campamento. Neste caso daremos 

previo aviso. O límite de prazas é de 120 participantes. 

Datas de inscrición: Do 10 de maio do 2021 ao 7 de xuño de 2  021. (Formulario 

da páxina web do centro e no presente link). No caso de ter irmáns, é preciso realizar a 

inscrición por separado. 

HORARIO XERAL. 

HORA ACTIVIDADES 

8.00 Madrugadores 

9.00 Ritual de hixiene e benvida 

9.30 Multideporte 

11.00 Merenda 

11.30 Obradoiros en Inglés 

13.00 Xincana 

14.00 Comedor / Recollida 

15.00 Xogos 

16.00 Ritual de hixiene e recollida 



 

 

 

OPCIÓNS A ESCOLLER POLAS FAMILIAS 

- 1º semana: 23 de xuño ao 25 de xullo. (1º Quincena) 

- 2º semana: 28 de xuño ao 02 de xullo. (1º Quincena) 

- 3º semana: 5 de xullo ao 9 de xullo. (2º Quincena) 

- 4º semana: 12 de xullo ao 16 de xullo. (2º Quincena) 

- 5º semana: 19 de xullo ao 23 de xullo (3º Quincena) 

- 6º semana: 26 de xullo ao 30 de xullo (3º Quincena). 
 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

https://forms.gle/btBQncSmkEDR8Sgz6 
 

SERVIZOS QUE OFERTAMOS: 

Madrugadores 

- Para os participantes de educación infantil, ludoteca 

- Para os participantes de educación primaria, xogos de mesa e apoio escolar 
se o desexan (tarefas de verán, lectura, cálculo…) 

Comedor + sesión de tarde: 

- Durante a tarde realizaremos xogos sensoriais, xogos de expresión, xogos 

populares e/ou tradicionais, deportes alternativos e xogos de outros tipos. 
 

PREZOS 
 

SEMANA SOLTA 80 € 
     9.00 a 14.00 

QUINCENAS 150€ 
     9.00 a 14.00 

CAMPAMENTO COMPLETO 400€ 
     9.00 a 14.00 

 

 

SERVIZO DE MADRUGADORES 

13€/SEMANA 

  *Con almorzo  

10€/SEMANA 
*Sen almorzo 

 

COMEDOR + SESIÓN DE TARDE 30€/SEMANA 
  14.00 a 16.00 

SEMANA SOLTA (23/06 – 25/06) 48€ 
 

QUINCENA (23/06 – 02/07) 118€ 
 

 

*Desconto a partir do segundo irmán 5% (exemplo: primeiro irmán cota 

completa, segundo irmán o 5% de desconto, terceiro irmán 5% de desconto…) 

8.00 a 9.00 



 

 

 

A CONSIDERAR: 

 O cobro da inscrición realizarase por domiciliación bancaria unha vez 

rematado o prazo de inscrición (7 de xuño). 

 Non se devolverá o importe da inscrición excepto por forza maior que será 

valorado polo centro. 

 A semana antes de comezar o campamento enviarémoslle unha carta a todos 

os nosos participantes cos detalles do campamento. Para calquera dúbida ou 

consulta poden poñerse en contacto a través do correo electrónico ou por 

teléfono. 

 Correo electrónico: campamento@lasallesantiago.gal 

 Teléfono/ WhatsApp atendendo no seguinte horario: 646377579 

o de luns a venres de 10.00 a 12.00 e 16.00 a 17.00 

mailto:campamento@lasallesantiago.gal

