
PRAZAS: 25 nenos e nenas nacidos entre 2013 e 2015
DATAS: do 27 ao 30 de decembro en horario de 09.00 a 14.00 h.
DESTINATARIOS/AS: alumnado de Educación Primaria. 
LUGAR: CEIP Isidro Parga Pondal e CEIP A Rabadeira
PREZO: 19,00 €
PREINSCRICIÓN: desde o 1 ao 10 de decembro.
Farase enviando a ficha debidamente cuberta da páxina seguinte por correo electrónico 
a ensino@oleiros.org ou entregándoa presencialmente nas oficinas da Fábrica en Sta.
Cristina.
SORTEO: se hai máis solicitudes que prazas ofertadas en cada grupo, terá lugar un sorteo 
o día 13 de decembro na Fábrica ás 11.30 h, no que terán preferencia os participantes 
empadroados.
INSCRICIÓN: do 14 ao 21 de decembro os participantes con praza terán que formalizar 
a inscrición preferentemente por correo-e (ensino@oleiros.org) enviando o xustificante de 
pago cuberto e aboado.
REUNIÓN INFORMATIVA: o día 21 de decembro ás 20.00 h no Auditorio da Fábrica en 
Sta. Cristina.
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CAMPANADAL 2021
FOLLA DE INSCRICIÓN

GRUPO DE PEQUENOS: DE 6 A 8 ANOS

PROTECCIÓN DE DATOS: Os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados exclusivamente para a tramitación da inscrición no 
Campamento. Advertímoslle que para dita tramitación é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á empresa xestora do servizo educativo 
do campamento. Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa 
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de 
arquivos e documentación.É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en  Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 
000; enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org. Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este 
Concello, xa sexa por vía electrónica ou presencialmente. Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de 
Datos competente, especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de 
Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/.

É IMPORTANTE MARCAR O COLEXIO QUE SE ELIXE PARA O CAMPAMENTO
CEIP Isidro Parga Pondal          CEIP A Rabadeira



Campamento de catro días onde os nenos e nenas a través de actividades dinámicas 
e educativas, aprenderán de forma lúdica en contacto coa natureza e co medio, traballare-
mos na súa autonomía persoal e na adquisición de hábitos saudables. 
Levarán a cabo obradoiros ao aire libre, horta ecolóxica, itinerarios e xogos tradicionais e 
sobre todo grandes xogos de animación. 

PROGRAMA PARA O GRUPO DE 6 A 8 ANOS

1º DIA 2º DIA 3º DIA  4º DIA

09,00
 -

09,30

Recibimento escalado, nenas, nenos co acompañante... 
debuxos e cores da emoción...

09,30 
-

10,00

Asemblea de 
benvida

Programa nadal, 
normas de 

convivencia e 
material...

Asemblea inicial
Contos de Nadal

Asemblea inicial
Cantos de Nadal

Asemblea, do día
Estreliñas dos 

desexos

10,00
-

10,30

Contos e Cantos do 
Nadal

Itinerario de 
descuberta 

ambiental a pé  pola 
Illa de Santa Cruz e 
o Parque e o Paseo 
de Galeras no CEIP 
Isidro Parga Pondal

e

polo Bosque 
de Santes do 

colexio no CEIP A 
Rabadeira

Merendiña en ruta

Encontro co 
Apalpador  que 
chega do Courel

Itinerario 
ambiental (bus)

Lagoa de Mera/
Monumento 

Natural

Merendiña en ruta 

10,30
-

11,15

Carta para o 
Apalpador

Creación dunha 
árbore creativa 

con elementos da 
natureza

Viveiro de árbores 
autóctonas

11,15
-

11,30
Merendiña Merendiña

11,30
-

12,00

Tempo libre. 
Xogos no parque ou 

no patio

Tempo libre. 
Xogos no parque 

ou no patio

12,00
-

13,30

Obradoiro creativo 
de chapas do 

Apalpador

Traballos na
Horta ecolóxica

13,30
-

14,00

Asemblea grupal, 
diario e lembranza 

do día

Asemblea grupal, 
diario e lembranza 

do día

Asemblea grupal, 
diario e lembranza 

do día

Asemblea grupal,  
diario e lembranza 

do día.
Despedida final



QUE HAI QUE LEVAR?
 � Máscara
 � Unha mochila pequena e cómoda para os paseiños
 � A merendiña sana e saudable para a media mañá
 � Calzado cómodo e axeitado para camiñar e traballar na horta, que non 

sexa de estrea.
 � Roupa cómoda e axeitada ao tempo atmosférico.
 � Unha muda para posibles continxencias 
 � Gorriña ou pucho para o sol ou o frío
 � Chuvasqueiro, por se chove
 � Cantimplora ou botella de auga
 � Un caderniño e un lápis: para recoller  as sorpresas con palabras e 

bonitos debuxos. 
 � Lembrade de marcar toda a roupa e material que leven os nenos e 

nenas.

Outro material que tamén podes levar:
• Prismáticos: serviranche para observar as aves e as paisaxes.
• Instrumento de música pequeno
• Contos

Cada día informaremos aos pais e nais para que saiban o material que se 
necesita para o día seguinte.

Máis información
SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

Teléfono: 981-610000 Extensión 4922 
Correo-e: ensino@oleiros.org

HORARIO XERAL:
O horario do CAMPANADAL é de 09:00 a 14:00 h.

LEMBRE QUE: 
SORTEO: se hai máis solicitudes que prazas ofertadas, terá lugar un sorteo o día 
13 de decembro na Fábrica ás 11.30 h, no que terán preferencia os participantes 
empadroados.
INSCRICIÓN: do 14 ao 21 de decembro os participantes con praza terán que 
formalizar a inscrición enviando o xustificante de pago cuberto e aboado por  
correo-e a “ensino@oleiros.org”.
REUNIÓN INFORMATIVA: o día 21 de decembro ás 20.00 h no Auditorio da 
Fábrica en Sta. Cristina.


