
Campamento Verán MQP 2019 

 O campamento comporase de semanas temáticas, tódolos xogos e actividades xirarán en torno ó 

tema da semana correspondente. A orde das temáticas detallámola a continuación. 

 Ademais de tratarse dun campamento lúdico, do que se trata é de que os nenos, a través destes 

xogos e actividades, aprendan a interactuar uns con outros, facer xogos cooperativos, gardar turnos de 

espera e outras habilidades sociais. Tamén traballaremos tódalas áreas para un desenvolvemento 

adecuado ás diferentes idades (área motora, da linguaxe, socioafectiva e cognitiva). 

1ª Semana (24/06 ao 28/06) 

- Semana dos Animais 

2ª Semana (01/07 ao 05/07) 

- Semana do Mar 

3ª Semana (08/07 ao 12/07) 

- Semana da Música 

4ª semana (15/07 ao 19/07) 

- Semana do Medio Ambiente 

5ª Semana (22/07 ao 26/07) 

- Semana das Culturas e 

Países 

6ª Semana (29/07 ao 02/08) 

- Semana das Estacións 

7ª Semana (05/08 ao 09/08) 

- Semana da Comunicación 

 

8ª Semana (12/08 ao 14/08) 

- Semana dos Contos 

9ª Semana (19/08 ao 23/08) 

- Semana dos Planetas 

10ª Semana (26/08 ao 30/08) 

- Semana dos Oficios 

11ª Semana (02/09 ao 05/09) 

- Semana dos Transportes 

Para o bo desenvolvemento das actividades agradeceríamos que os/as nenos/as trouxeran gorra, 

crema solar e mandilón (ou unha camiseta que poidan manchar) para deixar nos seus casilleiros. Cada 

final de quenda mandaremos os mandilóns/camisetas para lavar. 
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Engadimos unha proposta para a merenda dos/as nenos/as. 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Froita Bocadillo Galletas Froita Bocadillo 

     

A merenda de cada día pode ser acompañada de algún produto lácteo. 

 

 

 

Engadimos unha proposta para a merenda dos/as nenos/as. 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Froita Bocadillo Galletas Froita Bocadillo 

     

A merenda de cada día pode ser acompañada de algún produto lácteo. 

 

 
luns  martes  mércores  xoves  venres  

HORARIO actividade actividade actividade actividade actividade 

08:00 MADRUGADOIRO 

09:00 CHEGADA 

10:00 ASEMBLEA / ACTÍVATE 

10:15 
xogo cooperativo 

PARACAÍDAS MÚSICA / BAILE PRE-DEPORTIVO MÚSICA / BAILE XINCANA 

11:15 MEDIA MAÑÁ (ALMORZO) 

11.45 
OBRADOIRO 

TEMÁTICO 

XOGO LIBRE 

PINTURA 

XOGO LIBRE 
OBRADOIRO 

TEMÁTICO 
12:45 

PISCINA PISCINA 

13:15 XOGO LIBRE XOGO LIBRE XOGO LIBRE 

14:00 XANTAR 
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