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Períodos de Inverno e

Primavera



As Aventuras en vacacións constitúen unha proposta de intervención
educativa para a mocidade do Concello. Os participantes poderán

desfrutar dunha experiencia de vivencias e emocións compartidas con
outros compañeiros e compañeiras, ampliando as súas amizades e

adquirindo competencias relativas á socialización cos seus pares, á
sensibilización en torno á importancia da implicación social da

xuventude e ao coidado da vida en colectivo e do respecto ás demais
persoas e ao entorno. Así mesmo, a intervención repercutirá

positivamente no ámbito persoal de cada participante, mellorando
aspectos que poidan influír nas actuacións da súa vida cotiá. As

actividades do campamento serán personalizadas e adaptaranse ao
grupo de participantes. Os eidos principais das mesmas son: arte e

teatro, deporte, educación en valores e aventura. Todo isto irá rodeado
dunha ambientación fantástica como fío condutor do campamento.

POR QUE UN "CAMPA"

Un campamento é unha opción atractiva e
diferente para a mocidade, ao englobar

aspectos coma o uso activo do tempo de
lecer e as ideas de diversión e aventura,

proporcionándolles ademais oportunidades
de aprendizaxe a nivel persoal e emocional. 

 
A mocidade terá acceso a experiencias que
dificilmente se poderán atopar no seu día a
día e que lles servirán para gañar autonomía
persoal, pensamento crítico e valoración dos

recursos ambientais que ofrece a nosa
comunidade, Todo isto, marcado por unha
acción lúdica e atraente para eles e elas.



ACTIVIDADES

Arte e teatro. Improvisación, Clown, Teatro, Grandes xogos de
experimentación artística, Pintura co corpo, Danzas do mundo, Danza

moderna, Bailes latinos, Actívates, Percusión, Debuxo, Taller de contos e
cómics

Deporte. Xogos tradicionais, Xogos cooperativos, Xogos activos, Xogos
predeportivos, Xogos na auga, Ximcanas, Axexos, Grandes xogos deportivos,

Deportes tradicionais adaptados, Deportes alternativos, Quidditch

Educación en valores. O amor e outros contos, taller de igualdade.
Queréndome, taller de autoestima. Ubuntu, taller de confianza. Amar e
coñecer, taller de educación afectivo-sexual. Explorándome, taller de

emocións. Master Chef, gran xogo de alimentación saudable. Gran xogo de
emoción. Gran xogo dos sentidos

Aventura. Nós, cabuiería e construcións en madeira. Cociña campeira.
Orientación con mapa e compás. Rutas e raids. Misións imposibles. Astronomía

e orientación nocturna. Kaiak en río. Escalada en rocódromo. Espeleoloxía. 

Ofrecer á mocidade oportunidades de aprendizaxe na natureza a través de
técnicas e ferramentas de educación non formal, que lles permitan vivir

experiencias máxicas e inesquecibles e desenvolver competencias relativas á
responsabilidade, á autonomía, ao compromiso coa comunidade e ao

respecto ás diversidades, entre outras; así como ofrecer ás familias espazos
de conciliación que contribúan a fomentar a igualdade.

OBXECTIVOS



EXEMPLOS DE CAMPAMENTO

Supervivencia na natureza: O Corredor do
Labirinto

Ambientación: as rapazas e rapaces están nun
lugar a onde chegaron sen saber moi ben por
que. Cada día chégalles a comida e o material,
e teñen que cociñar eles mesmos, montar as
súas tendas, organizarse entre eles… Algúns

deles son máis maiores e teñen máis
experiencia (o equipo educativo) e entre todas
e todos terán que pescudar que está a pasar e

como saír de aí. 
 
 Érase unha vez... O Recuncho dos Contos

Ambientación: cada día aparecerán no
campamento personaxes dun conto para

pasar o día coas rapazas e rapaces e
ensinarlles distintas cousas. Traerán consigo
misterios, dúbidas, moralexas… Conseguirán
que se fagan moitas preguntas sobre que

valores deberían imperar no campamento e
nas súas vidas.

.

Unha viaxe no tempo: Regreso ao Futuro
Ambientación: a enxeñeira da máquina do tempo
acompañará ás rapazas e rapaces por unha viaxe

pola historia de Galicia. Cada día a rapazada
atoparase nun tempo histórico diferente e cunhas
personaxes célebres distintas. E cada día haberán
de conseguir o combustible máxico que fai que a

máquina funcione. No camiño, atoparán bucles
temporais, épocas máis ou menos convulsas,

xustizas e inxustizas…



LOCALIZACIÓN PARTICIPANTES
Dirixido a nenos e nenas pertencentes

ao Concello, sen excluír que poidan
participar persoas doutros territorios.

 
Os modelos de campamento

propostos están conceptualizados
para unha media de 30 participantes

de entre 8 e 14 anos.

Os campamentos terán lugar no
territorio galego en: 

 
- Albergues e instalacións públicas,
de concellos ou deputacións, que
serán alugados ou cedidos para a

ocasión.
 

- Albergues e instalacións privadas,
que serán alugados para a ocasión.

 

XESTIÓN 

AVALIACIÓN
Realizarase unha avaliación inicial,

unha avaliación continua-procesual
e unha avaliación final, ademais
dunha avaliación de impacto. 

Os resultados serán enviados ao
Concello.

O proxecto estará enteiramente xestionado polo equipo de profesionais do
tempo libre de Aventeira, todos eles Directores/as de Actividades de Tempo
Libre e especialistas en diferentes áreas do eido social, educativo, deportivo,
ambiental e comunicativo. Cumpriranse sempre os ratios establecidos polo

Decreto 50/2000 de actividades de tempo libre.  Aventeira achegará o material
necesario para o desenvolvemento exitoso de tódalas actividades.

Para asegurar a promoción e difusión pública do campamento, traballaremos
xunto cos responsables do Concello nunha presentación pública que visibilice
o papel da institución, así como en difusión dixital en redes sociais e webs, en

prensa e de xeito físico en centros educativos, centros cívicos e outros espazos
con presenza de familias e xente nova.



ORZAMENTO

PREZO FINAL 7.500€

PREZO POR PARTICIPANTE 250€

Os orzamentos están desenvolvidos en base a exemplos de campamento elaborados cos
supostos de: 4 días de campamento coa asistencia de 30 participantes de entre 8 e 14 anos,
Execución do campamento en datas onde a oferta doutros espazos de conciliación é menor

(vacacións escolares de inverno e primavera),
 

Gustaríanos deseñar a intervención educativa que sexa máis útil para o territorio e, polo tanto,
desenvolveríamos un proxecto de campamento ad hoc segundo as necesidades e condicións do

Concello. Con todo, os cambios nos supostos anteriores poderían variar o orzamento, tanto
abaratalo como incrementar o seu custe. Se o Concello dispón de espazos para acampar,

albergues públicos, material... O campamento podería abaratarse de xeito importante.

Dende Aventeira estamos comprometidos coa labor social que envolve este tipo de actividades.
Por ese motivo recomendamos que se teña especial atención, á hora de reservar prazas ou

subvencionar gastos aos participantes, a aquelas persoas que son usuarias dos Servizos Sociais e
que poidan ter maior dificultade para participar na actividade.

NOTAS



Aventeira nace da vontade de seis Directoras/es de Actividades Tempo Libre que, tras anos
de experiencias moi diversas no sector, decidimos dar un paso adiante e intentar vivir daquilo

no que cremos.
 

En Aventeira, definímonos en base a tres elementos clave:
 

Cooperativa
Somos un equipo multidisciplinar de persoas comprometidas e con moita experiencia no
sector. Cremos na creación colectiva, no diálogo e nos consensos, e poñemos sempre ás

persoas por diante.
 

Educación
Para nós, o lecer e o tempo libre representan a contorna perfecta para a educación en valores,

a convivencia e o crecemento persoal e colectivo. Buscamos construír un mundo mellor a
través das nosas actividades.

 
Lecer

Queremos achegar alternativas de ocio de calidade a todas as persoas. Ofrecemos
campamentos, excursións, xogos e actividades de todo tipo, para aproveitar ao máximo o

tempo libre de pequenos e maiores.
 
 

SERVIZOS
 

- Campamentos durante todo o ano. Excursións escolares de un ou varios días. Rutas. Visitas
culturais e turísticas. Espazos de conciliación. Actividades extraescolares. Actividades

interxeneracionais.
 

- Dinamización de encontros e xuntanzas. Espazos de formación en campismo, educación en
valores e animación, entre outros. Cursos de monitor/a e director/a de actividades de tempo

libre a través da nosa Escola de Tempo Libre, 
 

- Creación de equipos para o desenvolvemento de actividades de tempo libre. Dinamización
de albergues e outros espazos dedicados á educación non formal. Desenvolvemento e

seguimento de subvencións e ofertas públicas no eido do tempo libre.


