
III Congreso

CAMPAMENTO PREMIOS PRIMARIA CLIMÁNTICA
CAMPAMENTO ALVARELLA • 24 - 27 xuño

Xoves 24 Xuño
10:00 Saída da estación de buses de Santiago (porta próxima á 

parada de taxis).
11:00 Visita Sotavento* (http://www.sotaventogalicia.com)
14:00 Xantar.
15:00 Seguimos en Sotavento.
16:30 Chegada ao albergue Alvarella* (Vilarmaior): (http://www.

alvarella.com)
 -Presentación do programa.
 -Distribución nas habitacións.
 -Visita das instalacións.
 -Piscina.
20:00 Tempo de duchas.
21:00 Cea.
22:30 Xogos de presentación.
23:30 Posta en común do día.
23:45 Hora de durmir.

Venres 25 Xuño
09:00 Erguerse.
09:30  Almorzar.
10:00 Recollida de habitacións.
10:30 Xuntámonos para saír.
11:00 O noso consumo diario: O PAN:
 - Visita ao muíño do río Baxoi.
 - Elaboración de pan (1ªparte).
13:30 Poñer a mesa.
14:00 Xantar.
15:00 Elaboración de pan (2ªparte).
16:00 - Xogos orientación.
 - Piscina.
 - Merenda.
19:00 Preparación grupos e reparto de contos.
20:00 Tempo de duchas.
21:00 Cea.
22:30 Xogos nocturnos e estrelas.
23:30 Posta en común do día.
23:45 Hora de durmir.

Sábado 26 Xuño
09:00 Erguerse.
09:30  Almorzar.
10:00 Recollida de habitacións.
10:30 Xuntámonos para saír.
11:00 O noso consumo diario: O LEITE:
 - Visita a unha granxa de vacas.
 - Elaboración de queixo (1ªparte).
13:30 Poñer a mesa.
14:00 Xantar.
15:00 Elaboración de queixo (2ªparte).
16:00 - Xogos de pistas.
 - Piscina.
 - Merenda.
19:00 Preparación velada despedida.
20:00 Tempo de duchas.
21:00 Cea.
22:30 Noite de conta-contos e música.
23:30 Posta en común do día.
23:45 Hora de durmir.

INFORMACIÓN para os premiados

•	 O campamento realizarase do 24 ao 27 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.

Domingo 27 Xuño
09:00 Erguerse.
09:30  Almorzar.
10:00 Recollida de habitacións.
10:30 Xuntámonos para saír.
11:00 Ruta de sendeirismo pola Fragas do Eume (http://www.

eumeturismo.org	e	http://gl.wikipedia.org/wiki/Fragas_do_
Eume).

14:00 Xantar (hoxe de pic-nic).
15:00 - Continuación do roteiro.
 - Merenda.
19:00 Avaliación da estancia e regreso.
20:00 Chegada á estación de buses de Santiago (porta próxima á 

parada de taxis).




