


DESCRICIÓN
Os Campamentos de Verán do Concello de Teo ofrecen un programa lúdico-educativo atractivo para menores do

Concello  durante  as  súas  vacacións  de  verán no  que,  mediante  un  elemento  coma  o  xogo  e  o  ocio,  os/as

participantes podan vivir un verán diferente na compaña dos seus compañeiros/as mentres se traballan outra

serie de elementos fundamentais para o seu desenvolvemento e para a súa educación.

A motivación para a realización do campamento é a de facilitar unha alternativa de ocio para os nenos e nenas,

mozos e mozas no período de vacacións do verán que potencie a cultura creativa, en igualdade, emprendedora e

empoderadora  entre  menores,  enfocándoos  cara  a  condutas  e  actitudes  de  colaboración,  cooperación,

coordinación,  crecemento,  identidade e autonomía persoal.  Poñemos como base a creatividade e o benestar

físico e mental dos/as participantes, adaptando a acción educativa ao territorio e á identidade para así favorecer

de modo positivo o afianzamento de condutas igualitarias e de respecto polo medio natural e social.

DATAS DO CAMPAMENTO

- Campamento Xuvenil: Do 3 ao 11 de agosto (40 nenos/as). Contará con 5 monitores/as xa que o ratio que

seguiremos será de un/a monitor/a por cada 9 nenos/as

- Campamento Infantil: Do 14 ao 22 de agosto (35 nenos/as). Contará con 4 monitores/as xa que o ratio 

que seguiremos será de un/a monitor/a por cada 9 nenos/as.

INSTALACIÓN
ALBERGUE “LAR A MERCÉ”

SANTA CRUZ – CONCELLO DE OLEIROS



UBICACIÓN

IMAXES DA INSTALACIÓN



ESTANCIAS DA INSTALACIÓN

 Habitacións de 6 persoas con liteiras a estrear (reducimos o aforo nas habitacións para poder manter a 
distancia de seguridade)

 Baños e vestiarios con duchas.

 Comedor.



 Cociña.

 Zona de estar interior.

 Ximnasio interior.

 Patio aire libre.

 Zona de campo e árbores.

 Servizo médico: contamos co Centro de Saúde de Santa Cruz, que está a poucos metros do albergue.

ORGANIZACIÓN

 QUE LEVAR NA MALETA?

 Roupa cómoda: muda para todos os días

 Roupa deportiva

 Roupa de abrigo (noites) 

 Chuvasqueiro

 Roupa interior 

 Pixama

 Calzado: pechado (tenis ou senderismo), chanclas pechadas.

 Praia (bañadores e chanclas)

 Saco

 Toallas 

 Bolsas para a roupa sucia

 Mochila pequena (excursións e praia)

 Linterna

 Gorra

 Cantimplora (ou botella que se poda encher)

 Útiles de aseo

 Crema de sol

 Na maleta irá un neceser/bolsa , que recolleremos nada máis chegar ao albergue, e que deberá conter o 
seguinte:

 Tarxeta sanitaria (orixinal)

 Medicamentos (co nome do/a rapaz/a) (se é o caso)

 Cartos (recomendamos non máis de 20 – 25 €), 

 Cargador e o pin do móbil (se é o caso)



COMUNICACIÓN

HORARIO DE CHAMADAS DO CAMPAMENTO

 De 15.00 a 16.00 h. 

 No caso de que algún día non chamen ou haxa cambio de horario avisaremos no grupo de WhatsApp.

 Solicitamos que se cingan aos horarios para non interromper o ritmo do campamento.

OUTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

SEGURO

Contamos  con  Seguro  de  Responsabilidade  Civil  e  tamén  con  Seguro  de  Accidentes.  Tal  e  como  indicamos

anteriormente, o Centro de Saúde de Santa Cruz está a poucos metros do albergue.

DÍA DE SAÍDA

O autobús sairá ás 9.30 h da casa do Concello. É necesario estar ás 9.00 h para organizar a saída e non retrasar a

marcha.

HABITACIÓNS

Os e as participantes poderán escoller a distribución nas habitacións. As nenas escollerán na parte de arriba do

albergue e os nenos na de abaixo.

SERVIZO DE COMIDAS

As comidas do campamento serán elaboradas na Cociña do Centro "Lar a Mercé". Para a elaboración dos menús, 

terase en conta as indicacións das familias sobre intolerancias e alerxias.

PROTOCOLO ESPECIAL FRONTE AO COVID-19

Coma norma común e punto de partida deste protocolo, seguiranse as recomendacións de boas practicas do 
Ministerio de Sanidade á hora de evitar contaxios entre os participantes.

- Cada monitor terá un grupo de 9 nenos/as durante todo o campamento.

- O uso de mascarillas é obrigatorio sempre que non se poida manter a distancia de seguridade (1,5 metros)

- Nas habitacións o aforo redúcese para poder manter a distancia, ao igual que no comedor.

- Aplicaremos unhas normas extraordinarias de hixiene diaria e de convivencia adaptadas á nosa actividade:

- Desinfección de mans na entrada e saída de espazos. Nada mais entrar será imprescindible o lavado de mans 
con auga y xabrón antes y despois de cada comida, así coma cando se proceda a xogar con material deportivo ou 
de obradoiros. Cada vez que se poida, procederase á limpeza e desinfección do material de uso.

- Recomendase dispor dun calzado cerrado, preferentemente calzado deportivo, evitando as sandalias.



- Está prohibido compartir botellas, comida, ou BEBER DAS FONTES.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAXIO

 Ante a aparición de síntomas unha vez se inicie o campamento: o participante en cuestión deberá 
interromper a su asistencia e informar ao director, quen deberá contactar con el Concello para notificalo. 

 Ante un positivo por COVID-19 seguiranse en todo momento as recomendacións dos servizos sanitarios, e
se actuará de maneira coordinada cos mesmos. 
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