PROGRAMA DE VERÁN

PROGRAMA DE VERÁN

2019

2019

Quenda/
servizo

Madrugadores

Almorzo +
Madrugadores

Xantar

Ludoteca

1ª Quenda

7,50 €

12,50€

20,00 €

7,50€

2ª Quenda

16,50 €

27,50 €

44,00 €

16,50 €

3ª Quenda

15,00 €

25,00 €

40,00 €

15,00 €

4ª Quenda

15,00 €

25,00 €

40,00 €

15,00 €

5ª Quenda

16,50 €

27,50 €

44,00 €

16,50 €

6ª Quenda

VIII Laboratorio musical

VIII Campamento de verán

(Pendente de determinar segundo calendario escolar)

No caso de superar o número de prazas nestes servizos procederase
do mesmo xeito que na adxudicación das prazas de campamento
(actividade).
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:
* Madrugadores de 7:15 a 10:00 h.
* Servizo de almorzo de 7:15 a 10:00 h
* Servizo de comedor de 14:00 a 16:00 h
* Ludoteca 16:00 – 17:30 h.
* Transporte con paradas nas distintas parroquias
Para a realización das actividades e servizos anteriores precísase un número mínimo de 5
persoas inscritas.

ORGANIZA:

INSCRICIÓNS:
PRAZO ORDINARIO: Do 3 ao 14 de xuño (no caso de superar o número
de prazas ofertadas procederase ao sorteo público o día 17 de xuño ás 10 h)
PRAZO EXTRAORDINARIO: No caso de haber prazas dispoñibles poderase
facer inscricións ata 3 días hábiles anteriores á data de comenzo das quendas.
As prazas adxudicaranse por sorteo se fose necesario.
DEPARTAMENTO DE RELACIÓNS COA COMUNIDADE EDUCATIVA
Lugar: Avda. dos Bosques nº 16–baixo (981647294)
Correo electrónico: educacion@arteixo.org

VIII Campamento de Verán
QUENDA

ACTIVIDADE

1ª QUENDA:
24 – 28 DE XUÑO

2ª QUENDA:
1 – 15 DE XULLO

3ª QUENDA:
16– 31 DE XULLO
(26 DE XULLO
FESTIVO LOCAL)

CUSTO

COMANDO INVESTIGACIÓN
Coñecer que e como investigan os científicos a
20,00 €
través de experimentos que a rapazada irá
facendo.
AVENTURAS DO MAR
Coñecer aventureiros e descubridores.
Coñecer diferentes profesións relacionadas co
44,00 €
mar.
Achegarse ao mundo da enerxía limpa e a
conservación do entorno.
RENOVANDO ENERXÍA
Acercamento ás enerxías renovables e hábitos
cotiás para consumo enerxético responsable. 40,00 €
Novas fontes de enerxía.

VIII Laboratorio Musical
Nº PRAZAS

60

100

4ª QUENDA:
1-14 DE AGOSTO
5ª QUENDA:
16-30 DE AGOSTO
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

6ª QUENDA:
(ATA DÍA
ANTERIOR A
INICIO CURSO
ESCOLAR)

PERSOAS DESTINTARIAS:
Rapazada de Infantil e Primaria empadroada en Arteixo
Non empadroados: confirmarase dispoñibilidade de praza antes
do comezo de cada quenda

Coñecer sons que se atopan na natureza: animais, fenómenos meteorolóxicos,
as persoas en contacto con ela, o mar, a terra, o aire.
Traballarase a aplicación das novas tecnoloxías na música, a expresión
artística, a creación do atrezzo, a caracterización, a expresión corporal e
musical para dar forma a un conto que viaxará pola música, pola fantasía, polo
teatro...

100

ACTIVIDADE
Manuais, plásticos,
atrezzo e outros
Musicais

100

Informática para a
aprendizaxe musical

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

XOGOS DA AMIZADE
A través do xogo traballaranse técnicas de
40,00 €
respecto aos demais, asertividade, empatía,
igualdade...
AVENTÚRATE
A aventura como centro de interese da quenda
44,00 €
con diversidade de actividades en lingua
estranxeira como elemento enriquecedor.
PASAPORTE Á NATUREZA
Coñecer o mundo urbano natural e o proceso
(SEGUNDO
productivo da natureza fomentando o traballo en XORNADAS)
equipo e a creatividade.

MÚSICA NA NATUREZA

OBRADOIRO
Creación de atrezzo
Caracterización
Expresión corporal
Creación musical
Creación de bases
musicais
Edición de partituras

TEMÁTICA
Artes visuais
Manualidades
Movemento
Música
Música
Música

100

40

DURACIÓN:
CUSTO
Do 8 ao 19 de xullo
40,00 €
Horario: De 10:00 A 14:00 h
Lugar de execución: Centro Cívico de Arteixo
PERSOAS DESTINATARIAS: Rapazada de Infantil e Primaria (30 prazas por sorteo).
Seguirase a seguinte orde:
 Alumnado da EMMA empadroado
 Solicitantes empadroados
 Alumnado da EMMA non empadroado
 Solicitantes non empadroados
Data do sorteo (de ser necesario): 17 de xuño ás 10:00 h no local de Relacións coa
Comunidade Educativa

