
III Congreso

CAMPAMENTO PREMIOS ESO CLIMÁNTICA
NAVEGACIÓN NUN VELEIRO TRADICIONAL POLAS RÍAS BAIXAS • 24 - 28 xuño

Xoves 24 Xuño
10:00  Saída da parte de arriba da Estación de autobuses de Santiago (porta 

próxima á parada de taxis).
11:00 Recepción no acuario e presentación do programa.
12:00 Visita ao Acuario.
13:00 Visita á salga de Moreiras e ao Centro de Interpretación da Pesca e
 da Salga.
14:00 Comida a bordo do catamarán e visita ás bateas.
16:00 Embarque no Pailebote rumbo á Illa de Arousa, presentación da
 tripulación e establecemento de normas de convivencia a bordo.
17:00		 Visita	ao	IGAFA.
18:00		 Visita	ao	museo	Goday.
19:00  Embarque rumbo a Punta Carreirón (Illa de Arousa) e obradoiro de
 aves mariñas.
20:00 Ducha / Tempo libre.
21:00 Cea.
22:00 Actividades nocturnas.

Venres 25 Xuño
08:30 Espertar.
09:00 Almorzo.
09:30 Navegación pola Ría de Arousa. Durante a viaxe recibirán unha
 explicación teórica e iniciaranse na navegación a vela, de xeito que dende 

o primeiro momento sexan os estudantes os encargados de izar e arriar 
as velas. Durante a viaxe desenvolveranse os seguintes obradoiros:

 - Obradoiro de Meteoroloxía: interpretación do parte meteorolóxico 
diario e construción de pluviómetros e muíños de vento.

 - Medición de parámetros oceanográficos: Tª a distintas 
profundidades, pH e densidade.

 - Recollida de plancto e observación das mostras.
14:00 Comida amarrados na Pobra do Caramiñal.
16:00 Saída cara Corrubedo e visita ao Centro de Interpretación da Natureza.
18:00  Navegación rumbo a Sálvora e roteiro á aldea de Sálvora.
20:00 Ducha / Tempo libre.
21:00 Cea.
22:00 Navegación nocturna rumbo a Ons, obradoiro de astronomía e pernocta na 

illa (no caso de condicións meterolóxicas adversas, pernocta en Portonovo).

Sábado 26 Xuño
09:30 Espertar.
10:00 Almorzo.
10:30 Obradoiro de intermareal (baixamar ás 10:45).
12:00  Roteiro interpretativo pola illa.
14:00 Comida e xogos na praia.
16:00 Navegación rumbo a Bueu. Durante a navegación realizaranse o
 obradoiro de nós mariñeiros e a medida de parámetros oceanográficos.
18:00  Visita ao Museo Massó e ao estaleiro do Purro, no barrio mariñeiro da
 Banda do Río.
20:00 Ducha / Tempo libre.
21:00 Cea.
22:00 Actividades nocturnas.

Domingo 27 Xuño
08:30 Espertar.
09:00 Almorzo.
09:30 Navegación rumbo a Cíes, durante a navegación realizaranse os
 seguintes obradoiros:
 -Obradoiro de mamíferos mariños.
 -Obradoiro de meteoroloxía: interpretacióndo parte diario.
 -Medición de parámetros oceanográficos.
14:00 Comida.
16:00 Saída cara Vigo.
18:00 Visita ao Museo do Mar.
20:00 Ducha / Tempo libre.

INFORMACIÓN para os premiados

•	 O campamento realizarase do 24 ao 28 de xuño. Ver programa.
•	 É preciso confirmar asistencia no 981 541 767, 981 541 789 e 981 

541 754, ou en climantica@climantica.org especificando teléfonos 
de contacto, medicacións, alerxias, dietas...

•	 O autobús saírá o día 24 de xuño do 2010 as 10’00h da mañá 
da porta próxima á parada de taxis da estación de autobuses de 
Santiago de Compostela e, ao regreso, parará  tamén á parte de 
arriba da estación.

MATERIAL preciso para o campamento:
IMPRESCINDIBLE:
•	 Autorización entregada firmada polos pais ou titores (pódese 

descargar tamén na páxina web de climántica).
•	 Fotocopia do DNI.
•	 Orixinal ou fotocopia da tarxeta da seguridade social (importante 

informar de calquera alerxia ou enfermidade que teña o estudante).
•	 Utensilios de aseo (imprescindible protector solar mínimo factor 30).
•	 Toallas	(aseo	e	praia)	•	Roupa	cómoda	(para	frío,	chuvia	ou	calor	•	

Saco	de	durmir	•	Calzado	cómodo	(zapatilla,	botas	para	camiñar,	
chancelas	piscina)	•	Traxe	de	baño	ou	bikini	•	Gorra	de	sol	•	
Chuvasqueiro.

OPCIONAL:
•	 Libros	de	lectura	•	CDs	de	música	•	Prismáticos	•	Caderno.

21:00 Cea
22:00 Actividades nocturnas (durmida en Moaña ou Vigo).

Luns 28 Xuño
08:30 Espertar.
19:00 Almorzo
09:30 Traslado ao Centro de Investigacións Mariñas do CSIC para informarse 

do cambio climático no medio mariño.
10:30  Navegación pola Ría de Vigo rumbo á Illa de San Simón, realizaranse
os seguintes obradoiros:
 -Obradoiro de meteoroloxía: interpretación do parte diario.
 -Medición de parámetros oceanográficos (Tª, pH, densidade).
13:00  Visita á Illa de San Simón.
14:30 Comida.
16:30 Navegación rumbo ao porto de Vigo.
18:30 Clausura na estación náutica, despedida e regreso a Santiago.




