
PARA NENOS E NENAS NADOS DO  
01/01/2008  AO 31/12/2016

CONCELLERÍA DE BENESTAR 
SOCIAL, IGUALDADE E 

PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN

• Terán prioridade os menores empadroados no concello de 
a coruña cuxos ambos proxenitores precisen a conciliación 
laboral por estaren traballando presencialmente ou 
facendo teletraballo, así como as familias monoparentais 
e monomarentais na mesma situación. (de precisalo, se 
solicitará a documentación que xustifique estos requisitos).

• A Concellaría a de Benestar Social, Igualdade e Participación 
poderá  reservar o 20 %  das prazas ofertadas nos campamentos  
a persoas beneficiarias de programas sociais.

• Un mesmo menor pode solicitar ata tres quendas de  
campamento urbán, no mesmo centro cívico ou en  centros 
cívicos diferentes .

• Non se poden solicitar as mesmas quendas en centros 
cívicos diferentes.

• No caso de detectarse as mesmas peticións para un mismo 
menor en varios centros cívicos, anularánselle todas.

• No momento no que se formalice a preinscrición, o 
interesado recibirá un correo electrónico co resumo da 
misma. O número asinado para o sorteo de prazas  podrá 
comprobalo na web www.coruna.gal/serviciossociales ou 
nas portas dos centros cívicos o día 30 de maio, data da 
publicación dos listados de preinscritos.

• Se un/unha menor resulta admitido/a e ten irmáns ou  
irmás cun número correlativo de preinscrición, ben  sexa 
anterior ou posterior, todos obterán praza.

• Ofértanse  prazas para nenos e  nenas con necesidades 
educativas especiais (NEE) ou discapacidade, en grao que 
non lles impida participar  nas actividades co grupo. As 
prazas serán repartidas  entre as cinco quendas. Contarán 
con monitorado de  apoio que non realizará tarefas de 
carácter sanitario.

• A preinscrición dos/das menores que soliciten praza  de 
NEE acompañarase dunha ficha de coñecemento  persoal. 
Esta ficha  permitirá ao monitorado coñecer e planificar os 
apoios  necesarios para unha correcta atención do/da menor. 

•  Unha vez formalizada a inscrición, non se terá dereito á  
devolución do custo do campamento excepto por causas  
imputables ao prestador do servizo.

A inscrición supón a aceptación e o estrito cumprimento  
do horario do campamento no que se inscribiu. O feito de 
non  cumprilo poderá supoñer a perda da praza.

• Para o horario ampliado a entrada é ás 9.00 h e a saída 
é  as 14.30 h. No caso de ter horario ampliado, non estará  
permitido entrar no campamento máis tarde das 9.10 h.

• En todas as modalidades de horario, requirirase un 
mínimo  de participantes para formalizar grupo.

• Os menores que figuren na listaxe de reservas , no caso  de 
resultar admitidos/as, serán avisados telefonicamente.

•  As medidas de protección serán as que rixan no momento 
de inicio dos campamentos por parte das autoridades 
sanitarias.

• Non traer aos campamentos aparellos electrónicos,  
videoconsolas, móbiles, etc.

• Levar auga e un refrixerio (froita, iogur, bocadillo...)  para 
tomar a media mañá.

• Levar roupa e calzado cómodo, unha gorra e crema de  
protección solar por si se realizan actividades no exterior.

•  Non levar cartos ou obxectos de valor,  pois a  organización 
non se fai responsable das perdas ou  rompeduras que 
poidan producirse durante o  campamento.

• Os menores non poden asisitir aos campamentos  
participantes con enfermidades contaxiosas ou que  
presenten síntomas como: febre, vómitos, diarrea , chagas  
ou aftas na boca, dificultade respiratoria, conxuntivite,  
erupcións ou alteracións atípicas na pel ou no caso de ter  
piollos ou lendias .

RECOMENDACIÓNS

CAMPAMENTOS URBANOS 

CENTROS CÍVICOS 

MUNICIPAIS 2020



Nos campamentos realizaránse actividades lúdicas, 
xogos cooperativos, producción plásticas, etc. En todas  as 
xornadas adicarase unha hora á práctica da lingua inglesa. 

URBANOS 2020

PREINSCRICIÓN

Na páxina web www.coruna.gal/serviciossociais ou no 
teléfono 010 no horario de 11.00 a 13.30 e de 17:00  a 20:00 h. 
os días  27, 28 e 29 de maio.

Publicación de listaxes de preisncripión o 30 e 31 de maio, 1 
de xuño. Centros Cívicos, 010 e páxina web.

SORTEO PÚBLICO

3 de xuño. 

LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS E DE RESERVAS

9 de xuño nos centros cívicos, no Teléfono 010 e na  web 
municipal www.coruna.gal/serviciossociais

INSCRICIÓN

Días 10, 11 e 12 de xuño.

A cota correspondente aboarase mediante transferencia á 
conta nº  ES76 2080 0036 6230 4002 1977

E enviarase o seu comprobante por correo electrónico 
a campamentos@serviplus.org, xunto co  no me do 
participante, a quenda e modalidade horaria 
correspondentes.

No caso de non se realizar o pagamento nos ditos prazos 
a praza quedará vacante, e serán chamadas as persoas 
solicitantes da listaxe de agarda para cubrila.

QUENDAS

HORARIOS

CUSTO

OFERTA DE CAMPAMENTOS

QUENDA 1:   Do 1 ó 15 de Xullo

QUENDA 2:  Do 16 ao 31 de xullo

QUENDA 3:  Do 1 ao 15 de agosto

QUENDA 4:  Do 16 ao 31 de agosto

QUENDA 5:  Do 1 ao 9 de setembro

QUENDA 1:  do 1 ao 15 de xullo. “O bosque encanta-
do” Nesta quenda, os nenos e nenas transportaranse 
nun bosque encantado. No noso bosque, coñeceremos 
a fauna e flora, as lendas e personaxes mitolóxicos e da-
remos renda solta a nosa imaxinación.

QUENDA 2: do 16 de xullo ao 31 de xullo. “Os anos 20” 
Nesta quenda, os nenos e nenas do campamento da-
rán un salto no tempo e coñecerán a vida fai 100 anos. 
Unha reflexión que nos acercará aos nosos avós e as 
nosas avoas.

QUENDA 3: do 1 ao 15 de agosto “A miña cidade 2120”. 
Se na quenda pasada volvíamos ao pasado, nesta 
quenda deixaremos voar a imaxinación e crearemos a 
nosa cidade do futuro. A través de material de refugallo, 
construiremos a cidade cos avances tecnolóxicos que 
desexemos

QUENDA 4: do 16 ao 31 de agosto “O ritmo da ciencia”. 
Nesta quenda, e a través de varios experimentos e acti-
vidades, descubriremos os procesos que ten a natureza 
e a terra e o por que de cada creación.

QUENDA 5: do 1 ao 9 de setembro “Deporte do tem-
po” esta semana de campamento descubriremos 
novos deportes, deportes no que a diversión está 
asegurada. Viaxaremos a varios países para coñecer 
novos xogos e deportes.

HORARIO DE MAÑÁ  XERAL:   De 10:00 a 14:00H

HORARIO DE MAÑÁ AMPLIADO:  De 9 :00 a 14:30H

HORARIO DE TARDE:  De 16:00 a 20:00H

HORARIO DE MAÑÁ XERAL: 26€

HORARIO XERAL DE TARDE: 26€

HORARIO DE MAÑÁ AMPLIADO: 32€

(non habera campamentos os fins de semana nin festivos)

Turno xeral e ampliado de mañá e tarde en tódalas 
quincenas: Castrillón, Ciudad Vieja, Eirís, Elviña, Labañou, 
Mallos, Mesoiro, Monelos, Monte Alto, Novoboandanza, 
Palavea, Rosales, San Diego.  

 Turno de maña xeral e tarde no mes de xullo: Santa 
Margarita, Feáns e San Pedro de Visma.  

Turno xeral de mañá no mes de xullo: A Silva, Artesanos, 
Sagrada Familia, Santa Lucía, Pescadores.  

DATAS IMPORTANTES TEMÁTICA 
DOS CAMPAMENTOS: 

O PASO DO TEMPO


