
CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
2 ,2 ,2 ,6 7 8 de marzo e 2 de abril de 2018

Barbadás
Concello de Barbadás

En vacacións de SEMANA SANTA



CASA MUNICIPAL DA 
XUVENTUDE

PROGRAMACION XERAL 

LUNS 26 MARTES 27 MÉRCORES 28 LUNS 2

9-11 h.  Xogos de presentación.

 Reciclarte! 
Obradoiro de Reciclaxe 
creativa.

 Sendeirismo. (Grupo 1)

  Construíndo o xardín das 
bolboretas.  Obradoiro 
educativo. (Grupo 2)

 Reciclarte! Obradoiro de 
Reciclaxe creativa.

  Reciclarte! Obradoiro de 
Reciclaxe creativa

11-11:30 h. ALMORZO  Visita ó Museo Galego 
do Xoguete  en Allariz 

  Vistia ó Museo da Moda 
en Allariz.

11:30-14 h.  Xincana 
ecolóxica.(Grupo 1)

 O ContaContos. (Grupo 
2)

  Visita ó Museo da Gaita 
de Fole en Barbadás (Grupo 
1)

 Cineforum de primavera 
(Grupo 2) 

 Xincana ecolóxica    (Grupo 
1)

  Construíndo o xardín das 
bolboretas. Obradoiro 
educativo. (Grupo 2)

14 h. RECOLLIDA DOS ASISTENTES

Presentamos o campamento de primavera de 2018. Trátase dun programa de actividades educativo, integrador e multidisciplinar. A través dunha metodoloxía 
activa e participativa, levaremos a cabo un conxunto de actividades abordándoas nas seguintes áreas temáticas: actividades de educación ambiental, 
actividades de animación, actividades culturais e actividades deportivas. 

Prazo de inscriciòn: 

Do   de marzo  de 20114 ó 20  8 (ambos incluidos).

Adxudicaciòn  (sò no suposto de que as prazas solicitadas sexan superiores às prazas ofertadas) por sorteo pùblico o   de marzo ás 12,00 horas.21

O  publicaranse   Bases completas en día de marzo22 a lista de admitidos.  Inscrición gratuíta. www.barbadas.es.

Destinatarios/prazas:

 Nen@s de : 7 a 14 anos  prazas25

 Nen@s de : 3 a 6 anos  prazas25

Actividades

 Reciclaxe creativa. Actividade de 
educación ambiental na que se re-
utilizará material para crear obxectos 
útiles como , instrumentos, agasallos
adornos, co fin de diminuir os residuos e  ,
ó tempo, educar na responsabilidade da 
conservación do medio ambiente.
O xardín das bolboretas. Actividade 
educativa no que os participantes, a 
través dun estudo previo sobre as 
caracter íst icas das bolboretas,  
convertiranse en protagonistas do seu 
ciclo de vida. 
Xincanas ecolóxicas. Competición por 
equipos que deberán unha serie superar 
de probas relacionadas coa reciclaxe e 
a ecoloxía; a súa finalidade é crear 
conciencia e coñecemento sobre a 
reciclaxe e o cuidado do medio 
ambiente. 
C  temáticos.ontos  Para potenciar a 
súa imaxinación, curiosidade e 
creatividade.
 
Sendeirismo.  Coa finalidade de 
coñecer camiños e sendas existentes e  
promove  comportamiento cívico   co r  o
medio natural.
Excursións. Visitas culturais coas que 
se dará a coñecer a importacia histórica 
e cultural da zona e arredores, a súas 
tradicións, etc.

Casa Municipal da Xuventude
Concello de Barbadás

Solicitudes: Persoalmente na Casa da Xuventude 8.30 hde  a 
14 h..30 

Casa Municipal da Xuventude Barbadás. 
Parque da Solaina. A Valenzá (Barbadás)- Ourense. 

Tel.:988391526/Fax: 988234725

Para máis información:

http://www.barbadas.es


