TEMÁTICA DOS CAMPACOLES

QUENDAS

Ser feliz pasa por disfrutar de boa saúde, entendendo ésta coma un
estado de benestar pleno que abrangue diferentes aspectos da nosa
vida. Este verán achegaremos aos participantes destes campacoles
unhas propostas lúdicas para descubrir qué cousas nos farán ter un
estilo de vida máis saudable. Algunhas son máis coñecidas, como ter
unha alimentación sana ou facer regularmente exercicio físico.
Pero tamén hai outras, como recoñecer e saber xestionar as nosas
emocións que nos farán sentirnos mellor.
Saber relacionarse de forma axeitada coas persoas que nos rodean
e coidar e respetar a contorna na que vivimos completan estos 5
aspectos que descubriremos en cada unha das 5 quendas destes campacoles. Poñendo en práctica todos estes aspectos poderemos ter
hábitos saudables, que son o verdadeiro eixo destes campacoles.

1ª QUENDA
(do 25 ao 28 Xuño)
Movemento Saudable
2ª QUENDA
(do1 ao 5 Xullo)
Emocións Saudable
3ª QUENDA
(do 8 ao 12 Xullo)
Relacións Saudables
4ª QUENDA
(do 15 ao 19 Xullo)
Alimentos Saudables
5ª QUENDA
(do 22 ao 26 Xullo)
Entorno Saudable

SEDES

Nos seguintes CEIPs: Curros Enríquez, Juan Fdez. Latorre, Manuel Murguía, Sagrada Familia,
San Pedro de Visma e Sanjurjo de Carricarte.

PERSOAS DESTINATARIAS

Alumnado de Ed. Infantil e Primaria dos CEIPs públicos do Concello da Coruña.

HORARIO

- Campamento: de 10:00 a 14:00 h.
- Madrugadores: a partires das 8:00 h. (poderíase

valorar a apertura as 7:45 h., previa solicitude da ANPA)

- Comedor: dende ás 14:00 h. até as 15:30 h.

COTAS

- Campamento: 15 € / quenda
- Madrugadores con almorzo: 15 € /quenda
- Madrugadores sen almorzo: 10€ /quenda
- Comedor: 20 € / quenda

INSCRICIÓN (POR RIGUROSA ORDE DE INSCRICIÓN)
-DÍAS: do 21 e 22 de maio só o alumnado matriculado no centro sede, ademais do alumnado do
CEIP Anxo da Garda que, solicitando ser sede se decidiu fusionar co centro máis próximo para unha
mellor optimización dos recursos.
Os días 23 e 24 de maio, o alumnado matriculado nun CEIP público do concello.
-HORARIO: de 9:00 a 10:00h.
-LUGAR: no local do ANPA ou espazo que designe a mesma a tal efecto.
PRAZAS*

Campamento: Mínimo de 15. O máximo será de 45, a excepción de Juan Fdez. Latorre que serán 60.
Madrugadores e comedor: Mínimo de 10.
*No caso de non chegarse ao mínimo esixido, devolveríase a cota aboada. Reservarase o 10% das prazas de cada
quenda para solicitantes con diversidade funcional en grao que lles permita participar nas actividades co grupo.

En Verán...
SEDE:

CAMPACOLES
Ficha de inscrición

DATOS DO/A PARTICIPANTE

Nome:................................ Apelidos:....................................................................
Data de nac.:................................Escolarizado/a no CEIP:....................................
Enderezo:...........................................................................................................
Correo Electrónico: ..............................................................................................
Teléfono 1:...........................................Teléfono 2:...........................................
Don ou dona: .....................................................................................................
con NIF:................................................ en calidade de nai, pai ou representante legal
do participante, inscríbeo en “En verán CAMPACOLES”e solicita os seguintes servizos
(marcar o que corresponda):
Quenda

Servizo Madrugadores
sen almorzo
(10€)

Madrugadores
con almorzo
(15€)

Campacole
(15€)

Comedor
(20€)

25 ao 28 Xuño
1 ao 5 Xullo
8 ao 12 Xullo
15 ao 19 Xullo
22 ao 26 Xullo

COTA A ABOAR

Consonte ao RGPD (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, e a lexis(*)
lación complementaria, cedo os datos personais recollidos nesta inscrición
para que sexan incluídos no Ficheiro da Federación de APAs. Respecto
deles, poderei exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, (Sinatura)
nos termos previstos na citada lexislación, dirixíndose por escrito á
Federación Provincial de Asociacions de Nais e Pais de Alumnos de Centros
Públicos de A Coruña, sito na rúa Orzán 21, CP 15001. A Coruña.
(*) Estará exento da cota de Campacole (15€) o participante que xustifique ser beneficiario da beca comedor para o curso 18/19

---------€

En verán ... CAMPACOLES 2019
O/a participante ............................................................................................... inscribiuse
no programa “En verán... CAMPACOLES” no CEIP .........................................................
e solicita os servicios de (marcar o que corresponda):
Servizo Madrugadores

Quenda

sen almorzo
(10€)

Madrugadores
con almorzo
(15€)

25 ao 28 Xuño
1 ao 5 Xullo
8 ao 12 Xullo
15 ao 19 Xullo

Campacole
(15€)

Comedor
(20€)

ABOA

--------€

22 ao 26 Xullo

A Coruña, ............... de ....................... de 2019

Programa cofinanciado polo Concello da Coruña

En verán ...

CUESTIONARIO DA PERSOA PARTICIPANTE
Posúe algunha alerxia alimentaria?
NON
SI
En caso afimativo indíquea: .............................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Padece algunha doenza que puntualmente poida interferir no desenvolvemento normal da actividade? (exemplo: asma, epilepsia, etc.)
NON
SI
En caso afimativo indíquea: ..............................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Precisa algún tipo de atención individualizada?
NON
SI
En caso afimativo indíquea: .............................................................................
......................................................................................................................
NOTA: OS EDUCADORES NON ADMINISTRARÁN NINGÚN TIPO DE MEDICAMENTO

AUTORIZACIÓN DE IMAXE

Aplicando a Lei galega que regula a protección da infancia e a familia e a Lei de protección de
datos, autoriza a Federación Provincial de ANPAS, a empregar ou publicar con carácter
pedagóxico ou divulgativo, imaxes ou vídeos do programa, nas que apareza a persoa inscrita.

SI autorizo

NON autorizo

+ INFORMACIÓN

Federación Provincial ANPAS
Rúa Orzán, 21 - 15001 A Coruña
email: ocio@fedapascoruna.org
web: www.fedapascoruna.org
Tel.: 981 202 002 / 981 201 877
Programa cofinanciado polo Concello da Coruña

CAMPACOLES
(do 25 de xuño ao 26 de xullo)
Movemento
saudable
(25-28 de xuño)

Emocións
saudables

(1-5 de xullo)

UN VERÁN
CHEO DE
SAÚDE

Relacións saudables
(8-12 de xullo)

Alimentos
saudables
(15-19 de xullo)

Programa cofinanciado polo Concello da Coruña

Entorno Saudable
(22-26 de xullo)

