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NTRODUCCIÓN 

 O 2021 foi un ano difícil xa que a pandemia da Covid 19 estivo a 

machacarnos coas súas variantes facendo que un pouco estivesemos medio 

confinados oun non poidesemos cambiar de concello, outro pouco podíamos 

saír pero algún concello da carón non e nós non podíamos  entrar… en fin 

que coa movilidade reducida aos caprichos da pandemia e os picos que 

obligaban a ter moito coidado foi un ano complicado para a realización de 

actividades. De xeito podería decir que para a realización de actividades foi 

máis complexo que o anterior.  

Si é certo que, no momento que facías as actividades o feito de que a maior 

parte da poboación estivese vacunada con todas ou case todas as pautas che daba 

unha maior seguridade, eso sí, sen baixar a garda coas normas de seguridade.  

Os protocolos apenas variaron e o traballo en grupos pequenos e 

controlados foi importante á hora de poder realizar as diferenetes 

actividades.  

As circunstancias das subidas e baixadas no número de contaios, e o medo e 

precaución da maior parte da xente fixo que algunas actividades 

programadas si se levaron a cabo, pero outras foi imposible. 

Aquí facemos unha pequena memoria de este ano medio de transición 

no que si houbo máis oferta de actividades pero que foi igual de complicado, 

senón máis, enchelas, xa que o ano pasado viñamos dun peche e a xente tiña 

gañas de sair e disfrutar pero este ano tiña medo polos diferentes repuntes.  
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aREA de tempo e aire libre 

Memoria  
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Dentro da áres de tempo e aire libre a nosa asociación desenvolve unha serie de actividades que son 

fixas ao longo dos anos: 

- Acampadas intermunicipais na natureza, con dúas quendas: 

• Campamento Multiaventura.

• Campamento Robinsón.

- Campos de voluntariado de medio ambiente. 

- Campos de voluntariado de medio ambiente para persoas con discapacidade psiquica. 

- Campamentos urbanos. 

As Acampadas Intermunicipais coa participación dos concellos de As Pontes de García 

Rodríguez, Neda e Pontedeume que valoraron o proxecto, os protocolos e    as actividades e apostaron 

por levalos adiante. O protocolo permitianos o 75% do aforo. Levamos a cabo dous turnos 

1ª Quenda para  rapaces/as de 9 a 16 anos, campamento multiaventura entre os días 7 e 

18 de xullo no lugar de Vilarbó.    

2ª quenda para  rapaces/as de 6 a 8 anos, campamento robinsón ente os días 9 e 15 de 

agosto no lugar de Vilarbó.  

Os campos de voluntariado de medio ambiente, adoitan a levarse a cabo coa Dirección 

Xerald e Xuventude e teñen ámbito internacional de xeito que participan neles rapaces e rapazas de 

diferentes puntos do mundo. 

A Dirección Xeral de Xuventude, decidiu apostar por esta, e outras, actividades elaborando 

un protocolo e esixindo que cada actividade adaptara o protocolo ás súas circunstancias.   Si ben 

non foi un campo de voluntariado internacional si foi un campo de voluntariado a nivel nacional 

no que participaron voluntarias e voluntarios de diferentes comunidades. 

Os Campos de coluntariado de medio ambiente para persoas con discapacidade psíquica, 

tamén se levarón a cabo este ano. Todos contaban con todalas doses da vacina e moitas gañas de 

facer cousas logo dun tempo tan difícil para eles. Participaron case todos e foi un éxito e unha 

ledicia velos disfrutar.   

Realizamos os campamentos urbanos Ruer@s co concello de Pontedeume. As normas 

aplicadas todo o ano nos colexios foron as que fixeron que o protocolo á hora de realizar a 

actividade non tivese problemas de aceptación por ningún dos nenos, que por outra parte nos deron 

unha lección na pandemia de cumplimento e solidaridade cos demáis que moitos adultos non 

fixeron.  En dous colexios levouse a cabo durante os meses de xullo e agosto.  

Nesta área levouse a cabo a totalidade das actividades programadas. 

Cabe dicir que en ningunha delas se produciu ningún contaxio ou presenza de positivos, 

gracias tamén ao bó facer e responsabilidad dos participantes (incluido o persoal técnico) 

Agradecemos a todos os participantes e familiares a súa confianza, así como aos 

estamentos políticos que apostaron por levar a cabo estas actividades. 
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Acampadas intermunicipais 

na natureza Vilarbó 
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Este ano a pesar da vacinación houbo moitos altibaixos no tema da pandemia o que 
nos mantivo en vilo durante todo o tempo ata decidir que iamos adiante coas acampadas.  

As normas do protocolo foron un pouco máis relaxadas en canto ao número de 
participantes permitindo que fose o 75% da capacidade polo que partíamos dunhas boas 
espectativas. E a verdade é que non tivemos que que queixarnos.  

O traballo con grupos burbulla, nun medio natural diminue o risco de contaxio, e a 
actividade non deixaba de ser un confinamento no medio natural.  

O noso agradecemento a todos os participantes polo seu bo comportamento, aos 
pais pola súa confianza e responsabilidade, ao equipo técnico que como bos  profesionais 
se implicaron dende o primeiro momento en cumplir e facer cumplir os protocolos, e ás 
autoridades sin cuio respaldo a actividade non podería saír adiante.  

OBXECTIVOS ACADADOS 

 Dentro dos obxectivos propostos: 
a) Xerais:

➢ Facilitar o contacto do campista coa Natureza.  
➢ Fomentar a preocupación polo Medio, o seu coñecemento e conservación. 
➢ Promover os valores do “Campismo de Fortuna”. 
➢ Fomentar a convivencia entre rapaces de distinta procedencia.  

➢ Homologar titulacións de tempo libre.  

b) Específicos:

➢ Realizar unha vivencia práctica na Natureza dentro dun “Campismo de Fortuna”. 
➢ Fomentar e coidar o entorno que constituen as fragas de Vilarbó.  
➢ Traducir estas normas de respeto de entorno á vida cotia convertindoo nunha norma e 

non nunha excepción.  
➢ Coñecer a flora e fauna das fragas do Eume.  
➢ Crear un ambiente de compañeirismo, convivencia, amizade, grupo,… 
➢ Promover a participación activa do campista en coidado do campamento e o seu entorno.  
➢ Aportar unha diversidade de experiencias para unha mellor comprensión do Medio 

Ambiente.  
➢ Aprender e desenvolver diferentes técnicas manuais e motrices a través de dinámicas 

recreativas.  
➢ Realizar actividades dentro dun marco natural: Deportivo-recreativas, culturais, de 

Educación Ambiental, de Aire Libre. 

Vilarbó, como área natural, permite acadar facilmente o primeiro dos 
obxectivos xa que permite o contacto do campista coa natureza,  e axuda ao seu 
coñecemento e, todos sabemos, que desde o coñecemento se esperta o respeto e o 
afan pola conservación.  

Recuperamos parte do espíritu do “Campismo de Fortuna”. 

Ao ser unha acampada a convivencia, aínda coas circunstancias tan 
especiais que había que seguir polo protocolos, está asegurada.  
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E o último dos obxectivos tamén se acadou xa que a realización das 
Acampadas permitiu ás persoas que tiñan feito o curso de monitor/a de actividades 
de tempo libre poidesen facer as prácticas e conseguir así o título.  

A realización das diferentes actividades permitiu non só o disfrute do medio e 
do tempo libre, senón tamén o desenvolvemento de destrezas persoais e sociais 
que podian estar, ou no, ocultas nos participantes.  

As actividades deportivas e os xogos permitiron o desenvolvemento de  
actitudes físicas, incluso con algunhas como o paintbal desenvolveron ademáis as 
súas capacidades de organización e liderazgo, estratexia, …son as actividades de 
artesanía e animación as que axudan ao seu desenvolvemento creativo, social,   e  
habilidades manuais, así como o manexo de instrumentos. o medio ambiente 
axuados a coñecer o entorno,  

Pero tan importante é a súa relación cos compañeiros, as habilidades sociais, 
a amizade, o xogo en equipo, a igoaldade entre sexos, que tamén van aprendendo 
da convivencia diaria. Todo esto axudalles a acadar unha certa madurez e 
autornomía favorecendo así a elevación da súa autoestima. 

TEMPORALIZACIÓN 
Levamos a cabo dous turnos de acampada:  

Campamento multiaventura, para  rapaces/as de 9 a 16 anos, campamento 
multiaventura entre os días 7 e 18 de xullo no lugar de Vilarbó.  Nel participaron 75 rapaces 
e rapazas  

Campamento Robinsón,  Nel participaron nenos de entre 6 e 9 anos entre os días 
22-28.  

LOCALIZACIÓN 
A realización da actividade levouse a cabo no lugar de Vilarbó, detro do  concello de 

As Pontes. Vilarbó  é un área natural situada no concello de As Pontes, a 
aproximadamente 8 kilómetros do centro. Esta área natural está formada polas fragas do 
Eume, da zona non pertencente ó parque, pero na que abundan castiñeiros, carballos, 
bidueiros, abeleiras, …., e tamén   vexetación típica de ribeira (ameneiros, salgueiros, ….), 
recuperada en parte por nós, non esquezamos que estamos ó lado do río Eume 

Aquí contamos cunhas instalacións básicas:  edificio destinado a cociña e comedor, 
servizos, para nenos e para nenas, duchas, pero tamén hai un edificio para sanidade, 
outros tres para a realización de actividades como pode ser a artesanía.. As instalación 
contan ademáis con tres bungalows de madeira destinados a durmitorio que non son 
utilizados nas acampadas senón nos campos de voluntriado e nas actividades de inverno.  

Ó resto das 20 hectáreas coas que conta o campamento están divididas nunhas  
zonas claras:  

- Unha zona de acampada, onde se sitúan as tendas dos rapaces e rapazas, 
monitores e monitoras, así como dirección, xa que todos durmimos en tendas de 
campaña.  

-Dúas zonas de xogos, onde se desenvolven actividades como xogos predeportivos, 
voleiball, … 
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- A zona de paintball, deseñada con distintos agochos e parapetos preparados para 
o desenvolvemento da actividade.

- A zona de xogos acuáticos e canoa, onde está situado o pantalán. Na zona hai 
unha pouca de ribeira para facer xogos antes de meterse nas canoas ou na auga, 
ou para tomar o sol ó sair.  

- Zona de acampada de río. Zona preto do campamento ondepasan unha 
noite cada un dos grupos cunha serie de monitores conocendose mellor os 

componentes do grupo e realizando actividades relacionada co aire libre. 

Contamos ademais, cunha tenda de 12 metros de longo que fai as función de 
almacén e outra tenda de 15 metros que se usa para realizar actividades en caso de mal 
tempo.  

Campamento multiaventura 
PARTICIPANTES 

Por mor da COVID19 o  número de plazas non era moi elevado coa intención de 
ofertar unha actividade aos xovenes logo dun longo tempo de confinamento. Pero o medo 
aos contaxios e a prudencia dos país fixo que a asistencia fose escasa.  

O campamento multiaventura  está destinado a rapaces e rapazas de idades 
comprendidas entre os 12 e os 17 anos procedentes de concellos como As Pontes, Neda, 
Pontedeume, e concellos aledaños aos mesmos.   

ACTIVIDADES 

As actividades foron escollidas para que no seu desenvolvemento se puidesen cumplir as 
normas COVID19 do protocolo.  

- Actividades acuáticas: Nesta actividade a distancia é respetada, aparte é unha 
actividade que se desenvolve no medio natural o que favorece que as posibilidades 
de contaxio fosen pequenas.  
Dentro desta actividade fixemos actividades e xogos na auga escollendo aqueles 
nos que non había contacto, utilizamos tamén as canoas. É a verdade é que 
disfrutaron bastante da actividade en sí.  

- Paintball: Esta actividade tamén permite o xogo sin o contacto entre os 
participantes, xa que en condicións normais hai unha distancia de tiro mínima que é 
superior á indicada de distanciamento pola COVID.  Somentes terían que xuntarse 
para a elaboración da estratexia algo que queda medio resolto cando o monitor lle 
entrega a cada un unha misión, ou lles impón a todos o mesmo obxectivo.  

- Volei: Aquí tamén se poden gardar as distancias e na maior parte das veces usaron 
a máscara no transcurso dos partidos porque xa estaban tan habituados a levala 
que esquecían quitala.  
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- Xogos: os xogos esollidos foron xogos que non requerirán contacto físico entre si. 

- Tiro con arco: é unha actividade que se practica de xeito individual polo que cumpliu 
perfectamene coas disposicións. 

- Medio Ambiente: entre outras actividades fixemos xogos, que se buscaron aqueles 
que nos que non houbese contacto físico,  e observación de aves polo que as 
normas se cumpliron á perfección.  

- Roteiro: o roteiro permite manter as distancias perfectamente polo que poideron 
disfrutar dun bo paseo a través do bosque atlántico que todavía se conserva na 
zona.  

- Descenso polo Eume: Disfrutaron dunha bonita travesía a través do pantano do 
Eume, disfrutando de lendas e contos, así como de  descubrir antigas casas 
abandoadas ou sepultadas baixo o pantano.  

- Artesanía: Nesta actividade traballaron co  coiro realizando pequenas pezas. Cada 
un utilizaba as ferramentas que se lle entregaban e estas desinfectanse antes de 
pasar a outro compañeiro.  

- Animación:  a animación nocturna tan importante dentro do campamento escolleu 
tamén aqueles xogos que non requerían contacto físico. A animación dos grupos era 
por separado, aínda que como na maior parte dos caso foi no exterior un grupo 
podíase  comunicar co outro fácilmente de xeito que en algunhas actividades había 
piques entre os grupos.  

CAMPAMENTO ROBINSON 

PARTICIPANTES 
No turno do campamento Robinsón, dirixido a participantes de idades entre os 6 e 8 

anos, había igualmente 75 plazas e a verdade é que non se cubriron apenas 

ACTIVIDADES 

As actividades foron escollidaspara que no seu desenvolvemento se puidesen cumplir as 
normas COVID19 do protocolo e tamén axeitadas á idade dos participantes.  

- Actividades acuáticas: Esta actividade permite respetar a distancia, é o seu 
desenvolvemento no medio natural rebixa as posibilidades de contaxio fosen 
pequenas. 
Escollemos aqueles xogos que mantiñan as distancias, realizamos pequenas 
travesías en canoa e kaiak.  

- Splatmaster: Esta actividade no seu desenvolvemento necesita unha distancia 
somentes se xuntan os do mesmo equipo para elaborar as estratexias para 
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conseguir os obxectivos. Pero este ano foi o monitor os que lles otorgou as “misións” 
de xeito individual  evitando así esa parte.  

- Hockei: Aquí tamén se poden gardar as distancias sin problema. 

- Xogos: os xogos esollidos foron xogos que non requerirán contacto físico entre si. 

- Tiro con arco: é unha actividade que se practica de xeito individual polo que cumpliu 
perfectamene coas disposicións. 

- Medio Ambiente: entre outras actividades fixemos xogos, que se buscaron aqueles 
que nos que non houbese contacto físico,  polo que as normas se cumpliron á 
perfección.  

- Roteiro: o roteiro permite mater as distancias perfctamente polo que poideron 
disfrutar dun bo paseo a través do bosque atlántico que todavía se conserva na 
zona.  

- Artelladas: Nesta actividade traballaron con tea de feltro e igualmente traballaron 
coas ferrmentas que se lles asignaron desinfectandoas cando tiñan que cambiar de 
mans.  

- Obradoiro de cor: Neste apartado cada un é dono da súa propia creatividade a partir 
dun proxecto indicado pola persoa que está dirixindo a actividade. Tanto esta 
actividade como a de artelladas levabanse a cabo no exterior sempre que era 
posible polo que as distancias se gardaron perfectamente.  

- Ximcana: unha ximcana que aínda que a participación era por equipos  pertencentes 
á mesma burbulla, cada equipo designaba a persoa que ía realizar cada unha das 
probas da xincana de xeito que non podían repetir, búscabase a participación e 
como non que cada un de eles participase na actividade que se lle daba mellor co 
fin de sumar máis puntos para o seu equipo e gañar.    

- Animación:  a animación nocturna tan importante dentro do campamento escolleu 
tamén aqueles xogos que non requerían contacto físico. A animación dos grupos era 
por separado, aínda que como na maior parte dos caso foi no exterior un grupo 
podíase  comunicar co outro fácilmente de xeito que en algunhas actividades había 
piques entre os grupos.  

INCIDENCIAS 
Non houbo incidencias agás das propias do campamento. 
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VALORACIÓN 

A valoración dos dous turnos é positiva a pesar da pouca asistencia. O 
comportamento dos participantes foi en todo momento exemplar á hoa de seguir os 
protocolos, na participación, no compañerismo, …  

Destacar tamén o comportamento e o compromiso dos país xa que en todo 
momento foron moi  prudentes  e respetuosos.  

Igualmente o equipo técnico estivo ao nivel esixido cumplindo e facer cumplir o 
protocolo 



CAMPOS DE VOLUNTATIADO DE 

MEDIO AMBIENTE 
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O Campo de voluntariado de Medio Ambiente de Vilarbó 2021 formou parte do programa 
de verán da Dirección Xeral de Xuventude. 

Decir que este campo ten presenza dende hai vintesete anos como campo de voluntariado 
internacional pero este ano foi nacional. Nel participaron 11 rapaces e rapazas de idades entre os 
18 e os 30 anos, procedentes de varios puntos de España aparte de varios galegos. 

Hai que resaltar que Vilarbó é un campo moi especial dentro da oferta, debido sobre todo á 
súa ubicación nas fragas atlánicas do alto Eume, pero tamén polo conxunto do seu proxeto, onde a 
altrenancia do traballo social e a as diferentes actividades complementarias, facilitan a integración 
dos partcipantes co entorno ao mesmo tempo que lles damos a coñecer o entorno que os rodea, 
así como lugares de interese cultural, patrimonio, etnografía,… 

Destacar que os diferentes inconvintes, por culpa da COVID-19, non foron impedimento 
para o desenvolvemento dun campo en armonía que permitiu decir que un ano máis, participantes 
e a natureza se integrasen. 

Bo traballo das persoas voluntarias no seu conxunto e bo traballo de parte do persoal 
técnico que participou nel. 

E unha mención especial mecexe a Dirección Xeral de Xuventude por apostr por esta 
actividade que permitiu o disfrute de varias persoas mozas cun mínimo risco de contaxio. 

OBXECTIVOS ACADADOS 

Os obxetivos propostos foron: 

• Obxetivo xeral: Realizar labouras de custodia do territorio e divulgación da importancia das Fragas
Atlánticas de Vilarbó.

▪ Realizar traballos de recuperación das árbores autóctonas e vexetación de ribeira
principalmente.

▪ Traballar na recuperación de especies como as abellas.
▪ Manter limpo o entorno natural.
▪ Contribuir á prevención de incendios forestais.
▪ Introducir aos participantes na importancia da conservación e recuperación das fragas
▪ Dar a coñecer a flora e fauna das fragas, así como o seu uso tradicional e os problemas

que lles afectan con todos os medios ao noso alcance.
▪ Elaborar material gráfico de divulgación para dar a coñecer parte do noso patrimonio

natural como son fragas e  vexetación de ribeira, os seus usos tradicionais e cultura. 

• Obxetivo xeral: Mantemento do campo e o seu entorno evitando o posible impacto negativo que
poida producir
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▪ Traballar no mantemento da súa contorna.
▪ Organizar o entono de xeito que sexa o máis natural posible sin que produza unha

rotura co mesmo.
▪ Mellorar as instalacións con aquelas construccións, que sin romper o entorno, sexan

necesarias para o mellor funcionamento do campo.
▪ Contribuir a que o deterioro non dé unha imaxe negativa e rompa o conxunto da

paisaxe.

• Obxectivo xeral: Fomentar o desenvolvemento persoal dos voluntarios.

▪ Fomentar habilidades sociais tendo en conta o  entorno natural.
▪ Favorecer actitudes de amizade, solidaridade e tolerancia.
▪ Aumentar a autoestima dos voluntarios e a convicción de que pode ser útil para

outras persoas e para o seu entorno.
▪ Favorecer o disfrute do medio no que se desenvolven a través de diferentes

actividades lúdicas.

• Obxetivo xeral: Fomentar o traballo social e darlle o valor que realmente ten

▪ Dar a coñecer aos xovenes o valor do traballo social.
▪ Involucrar aos xovenes no desenvolvemento de traballo social

▪ Involucrar aos xoves no desenvolvemento de traballo social.

Dentro do primeiro obxetivo conseguimos o de realizar a recuperación de árbores 
autóctonas, manter limpo o entorno natural favorecendo así a prevención dos incendios. 
Demos a coñecer aos participantes o entorno que estaban axudando a conservar 
explicando como son as fragas, que biodiversidade podemos atopar, porque se plantan esas 
especies en concreto, os problemas que sofren os nosos bosques autóctonos, …  

A eliminación de maleza fixose, a lo menos unha parte importante, anticipadamente á 
chegada dos voluntarios, xa que ao ser poucos priorizamos a plantación de árbores de cara 
aos voluntarios. A eliminación de dita maleza por parte dos voluntarios e a reforestación con 
especies autóctonas contribue á mellora da paisaxe, á recuperación dos nosos bosques, a 
baixar o índice de risco de incendio, e á conservación da biodiversidade, entre outras cousas. 
A eliminación de lixo das beiras do río Eume ao seu paso por Vilarbó axuda á mellora do 
entorno, á maior limpeza das augas, e contribue a que non se produza acumulamento de 
entullos nas beiras e na zona da presa. 

Achegamos aos participantes á nosa cultura a través das diferentes saidas e 
excurcións. 

Os roteiros polo entorno axudaron aos participantes a comprobar a riqueza das nosas 
fragas, e a conta de lendas nunha das veladas, na que non faltaron tampouco historias de 
persoeiros míticos da nosa cultura relacionados cos bosques, axudaron no entendemento do 
bosque e a importancia que tiña noutras épocas e ten nos nosos días. 
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Co resto das actividades complementarias, desenvolvidas case todas no exterior 
(paintball, arco, actividades acuáticas, travesía polo Eume, …) aprenderon a distrutar no 
medio desde un punto de respeto e sen dano para o mesmo. Con outras como artesanía 
desenvolveron a súa capacidade creativa e destreza. 

Os traballos realizados no campo axudan aos voluntarios a tomar conciencia de que 
se pode vivir en armonía coa natureza e da importancia da súa labor para o medio e 
sobre todo para os que nel vivimos. A evidencia deste traballo social serve de fermento 
para espertar e difundir a importancia do traballo social e voluntario entre os máis novos. 

PARTICIPANTES 

O campo ofertouse para un total de 12 plazas das que foron ocupadas 11, a 
pesar de que houbo doce matriculados pero un dos participantes non se incorporou 
por contacto directo con enfermo de Covid. 

Se falamos do persoal técnico indicar que o campo contou cun director e dous monitores 
responsables do campo, apoiados por un socorrista, e o persoal de cocina. 

Cada un tiña unha actividade que desenvolver así o monitorado, incluídos o socorrista 
e a monitora en prácticas, era o encargado de preparar e dirixir os traballos, así como de 
atender ao grupo en todas as súas necesidades. Ademáis un deles era responsable 
coordinador COVID-19. 

O persoal de cociña estaba encargado da alimentación dos voluntarios e persoal técnico. 

A dirección é responsable final da coordinación e xestión do   campo

HORARIO 

En xeral o horario era o seguinte: pola maña o traballo, e pola tarde logo do xantar e un pequeno 
descanso, realizaban as actividades complementarias.   

Os sábados e domingos o horario cambiaba sensiblemente xa que non tiñan actividade de 
traballo, pero si a limpeza e orde no espazo común e nas súas propias pertenzas. Contaban 
tamén con actividades complementarias 

A excursión de todo o día levouse a cabo o sábado  25 de xullo, comendo nun espazo natural.  
Este ano, por mor da COVID-19, as saídas foron moi diferentes. Concertadas para non estar en 
contacto con outros grupos, a lugares naturai 
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ACTIVIDADE 

Plantáronse arredor de 110 árbores autóctonas (carballos, castiñeiros, 
ameneiros,…), desbrozouse e limpouse unha zona importnate.  

En fixose a limpeza de río como todos os anos retirando os plásticos, microplásticos e 
outros restos de lixo das beiras do río. 

Desbrozouse unha área de maleza que linda coa zona de bosque preto do campamento, e 
dunha zona de fraga antiga e un bosque de ribeira, en proceso de recuperación logo da súa 
perda pola construción do encoro. Tamén se eliminou maleza da zona de plantación, pero esta 
parte foi feita uns días antes polos monitores/as encargadas do campo.  

Eliminaronse varios plásticos e lixo de diferente procedencia da beira do río Eume, nun 
tramo importante. Os restos retirados son moi variados (latas, plásticos de golosinas, botellas de 
vidro, restos de tubos, …). Pero tamén eliminamos restos naturais como  paus que arrastra o río 
ao longo do ano e que nas beiras axuda ao acumulamento de entullos e que preto da presa 
poden ser un problema para a mesma.  

Cada voluntario contaba co seu propio par de luvas que gardaba da súa man para evitar 
que outros os tocasen. Contaron en todo momento con luvas e máscaras á sua disposición por si 
lles fixese falla, así como outros elementos de protección necesarios para cada labor.  Cada 
voluntario contaba coa ferramenta axeitada para cada traballo en particular.   

Antes e logo de cada actividade tiñan á súa disposición o xel hidroalcoholico para a 
hixienización das mans.  

Ao remate de cada actividade realizabase a hixienízación da ferramenta (gaias, galletas, 
pas alaias, sachos, desbrozadoras, …) utilizada, gardandoa ata o día seguinte en lugar seguro 
para que ninguén a poidese tocar.  

Dentro das actividades complementarias fixose unha excursión de todo o día, sairon á plaia 
do lago de As Pontes, xogaron ao paintball, un roteiro, xogaron ao volei, tiraron con arco e 
disfrutaron do río e da canoa, aparte de diversos xogos, a verdade e que escolleron sobre todo 
actividades de acción e deporte.  

Dentro das veladas nocturnas disfrutaron de tertulias, desenvolveron as súas capacidades 
vocais no karaoke, intercambiaron mitos e lendas, fixeron diferentes xogos tipo Cluedo, deducción 
… segundo as súas apetencias.
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INCIDENCIAS 

Non houbo incidencias que destacar, o campo desenvolveuse con normalidade. 

Hai que dicir que o persoal voluntario foi respetuoso en todo momento co protocolo da 
COVID-19 cumplindo as normas establecidas.  

Polo que podemos dicir que a valoración do campo de voluntariado de medio ambiente  é 
positiva, levamos a cabo esta actividade a pesar das dificultades que  se presetaban ao longo do 
ano 



CAMPOS DE VOLUNTATIADO 

DE MEDIO AMBIENTE PARA 

PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE PSIQUICA 
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Decir que este campo ten presenza dende hai moitos anos. É un programa de respiro para 

as familias aparte dunha forma diferente de divertirse para os voluntatios participantes.  

A ubicación de Vilarbó nas fragas atlánicas do alto Eume, facilitan a integración dos 

participantes coa natureza ao mesmo tempo que lles damos a coñecer o entorno que os rodea, así 

como lugares de interese cultural, patrimonio, etnografía, … 

A situación de que todos estivesen vacinados permitiu que nos decidisemos a realizar a 

actividade.  

Houbo un bo traballo das persoas voluntarias no seu conxunto e bo traballo de parte do 

persoal técnico que participou nel, polo que damos as grazas a todos os participantes e ás 

familias que confiaron en nós.  

OBXECTIVOS ACADADOS 

Os obxetivos propostos foron: 

• Obxetivo xeral: Contribuir  á integración dos rapaces na sociedade e co medio.

Obxetivos específicos: 

▪ Fomentar habilidades sociais e motrices así como habilidades de expresión dentro no medio natural

no que se desenvolve a actividade.

▪ Desenvolver a independencia dos rapaces que participan no campamento como primeiro paso para a súa

integración na sociedade.

▪ Proporcionar un entorno educativo alternativo mediante a utilización formativa das actividades de

tempo libre.

▪ Favorecer o disfrute do medio no que se desenvolven a través de diferentes actividades lúdicas.

• Obxetivo xeral: Proporcionar un respiro ás familias dos rapaces que participan no campamento.

Obxetivos específicos: 

▪ Permitir un descanso ós familiares máis próximos no coidado e formación dos participantes.

▪ Ofrecer ós participantes a oportunidade do descanso  do control familiar.

• Obxetivo xeral: Preservar  e dar a coñecer as Fragas Atlánticas de Vilarbó.

Obxextivos específicos:  

▪ Realizar traballos de recuperación de árbores autóctonas e da vexetación de ribeira

principalmente.

▪ Recuperar as beiras do río Eume ó seu paso pola zona onde se  situa o campo mediante eliminación

de lixo e reforestación das súas beiras.

▪ Introducir ós participantes na importancia da conservación e recuperaciòn das fragas

▪ Dar a coñecer a flora e fauna das fragas, así como o seu uso tradicional e os problemas que lles

afectan.
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• Obxetivo xeral: Mantemento do campamento-campo e o  seu entorno evitando o posible impacto negativo que
poida producir

Oxjetivos específicos: 

▪ Traballar no mantemento da súa contorna.

▪ Organizar o entono de xeito que sexa o máis natural posible sin que produza unha rotura co

entorno.

▪ Mellorar as instalacións con aquelas construccións, que sin romper o entorno, sexan

necesarias para o mellor funcionamento do campo.

▪ Contribuir a que o deterioro non dé unha imaxe negativa e rompa o conxunto da paisaxe.

O obxetivo de dar un respiro ás familias foi conseguido, xa que ao longo dos doce 
días que durou o campo os rapaces conviviron con nós.  

O achegamento ao medio natural tamén foi conseguido xa que as actividades se 
desenvolveron no medio natural co que mantiveron contacto.  

Fomentamos as habilidades (manuais, sociais, motrices…) dos participantes a través 
das diferentes actividades. Esto contribue á autonomía dos participantes.  

O obxetivo de preservar as fragas tamén se cumpliu xa que parte da súa actividade 
foi a plantación de árboles, a limpeza de fraga e a limpeza de río.  

PARTICIPANTES 

Participaron 15 rapaces e rapazas procedentes de todo Galicia. 

HORARIO 
O horario está adaptado ao grupo . 

ACTIVIDADE 

Plantáronse arredor de 100 árbores autóctonas (carballos, castiñeiros, ameneiros,…), 

desbrozouse e limpouse unha zona importnate.  

En fixose a limpeza de río como todos os anos retirando os plásticos, microplásticos e outros 

restos de lixo das beiras do río. 

Retiraron a maleza dos bosque máis próximos ás instalación. 
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Cada voluntario contaba co seu propio par de luvas que gardaba da súa man para evitar 
que outros os tocasen. Contaron en todo momento con luvas e máscaras á sua disposición por si 
lles fixese falla, así como outros elementos de protección necesarios para cada labor.  Cada 
voluntario contaba coa ferramenta axeitada para cada traballo en particular.   

Antes e logo de cada actividade tiñan á súa disposición o xel hidroalcoholico para a 
hixienización das mans.  

Ao remate de cada actividade realizabase a hixienízación da ferramenta  (gaias, galletas, 
pas alaias, sachos, desbrozadoras, …) utilizada, gardandoa ata o día seguinte en lugar seguro 
para que ninguén a poidese tocar.  

Dentro das actividades complementarias fixose unha excursión de todo o día, sairon á plaia 
do lago de As Pontes, xogaron ao volei, xogaron ao futbol, tiraron con arco e disfrutaron do río e 
da canoa, aparte de diversos xogos, realizaron artesanía, … 

Dentro das veladas nocturnas disfrutaron de bingos, desenvolveron as súas capacidades 
vocais no karaoke,  realizaron varios xogos, …. todos segundo as súas capacidades.  

INCIDENCIAS 

Non houbo incidencias que destacar, o campo desenvolveuse con normalidade. 

Hai que dicir que o persoal voluntario foi respetuoso en todo momento co protocolo da 
COVID-19 cumplindo as normas establecidas, de feito eran moi disciplinados e o persoal técnico 
tamén estivo á altura á hora de lembrarlles en todo momento as normas e comprobar o seu 
cumplimento.  

Polo que podemos dicir que a valoración do campo é positiva, levamos a cabo esta 
actividade a pesar das dificultades que  se presetaban ao longo do ano 



 CAMPAMENTO URBANO 

PONTEDEUME 



23 
Memoria 2021

Introdución 

Este ano o concello de Pontedeume, de novo, apostou por levar a cabo o 

Campamento de Verán Rueir@s 2021 organizado través da Concellalía de Asuntos 

Sociais.  A dirección técnica foi a cargo da Asociación Escola de Tempo e Aire Libre 

Néboa. 

Este proxecto: 

- Conta cunha primeira finalidade educativa e formativa na que buscamos 

educar no tempo libre, dun xeito lúdico e buscando sempre o 

desenvolvemento integral e igualitario dos/as participantes. 

- Unha segunda finalidade está centrada na necesidade de facilitar a 

conciliación da vida familiar e laboral tamén neste tempo da COVID-19. 

Para desenvolver a actividade con maior seguridade dando resposta ás necesidades de 

conciliación da vida familiar e laboral o concello decidiu repartir os participantes en 

dous colexios: o CEIP Couceiro Freijomil, localizado no núcleo urbano, e do CEIP 

Andrade, fora do casco urbano. 

Este ano o tema a  tratar foi os seres fantásticos da nosa cultura galega (bruxas, 

trasnos, …) 

 Obxectivos propostos e acadados 

Obxectivos xerais propostos: 

• Contribuír a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral das familias do

Concello de Pontedeume.

a. Solucionar a problemática da conciliación ás distintas familias dos e

das participantes durante o verán.

b. Proporcionar alternativas á conciliación a través de programas de ocio

e tempo libre que faciliten alternativas para a conciliación. 

• Favorecer a maduración e o desenvolvemento persoal de cada

participante, con especial incidencia na educación en valores e a
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convivencia cos demais. 

a. Potenciar valores sociais como a solidariedade, a cooperación e a

igualdade, amosándoos como fundamentais para a integración

social.

b. Desenvolver as habilidades sociais dos e das

participantes e as responsabilidades persoais precisas ao 

convivir en grupo. 

c. Fomentar a igualdade nas tarefas máis habituais da

nosa vida cotiá. 

d. Educar nas normas hixiénico sanitarias e de convivo que a

“nova normalidade” nos esixe. 

• Introducir no coñecemento e o coidado do mundo natural e a

comprensión do noso entorno, descubrindo que non é algo inerte

a. Concienciar da necesidade de respectar a natureza,

comprendendo que redundará no noso propio benestar.

Obxectivos acadados: 

• O obxectivo de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral das

familias do Concello de Pontedeume foi cumplido porque os participantes

tiñan una franxa horaria de incorporación e retirada  ampla que facilita a

laboura das familias.

• As nosas actividades e programas axudan á maduración e

desenvolvemento persoal dos participantes. En todas as actividades

se traballa a educación en valores (solidariedade, cooperación,

idgualdade, …) e o convivo cos demais, aparte das diferentes

habilidades psicomotoras.

• Educamos nas norma hixienico saitarias adptadas á “nova realidade”

pero realmente foi moi fácil porque o tiñan ben aprendido. Non

houbo que chamar nunca a atención polo uso da máscara ou a

limpeza das mans, o tema da distancia xa foi outra cousa, había que

avisalos porque sin se dar conta tendían a achegarse reducindo a

distancia.
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• Coa separación selectiva, o aproveitamento de materiais, o 

coñecemento do medio, …, axudamos á comprensión do noso 

entorno e aprendemos algunhas cousas que podemos facer para a súa 

conservación. 

Temporalización 
O campamento levouse a cabo ao longo dos meses de xullo e agosto . De luns a venres 

en horario de 8:00 a 14:00 horas. 

Localización 

As actividades desenvolveronse nos colexios CEIP Couceiro Freijomil, localizado na 

Avenida do Peirao, e o CEIP Andrade, ubicado a uns 5 km do casco urbano de 

Pontedeume, ambous reúnen todos os requisitos para poder traballar con comodidade 

e seguridade.  

No CEIP Couceiro Freijomil, dispuxemos de: 

➢ Dúas aulas de educación infantil, na que se desenvolveu o obradoiro de 

artesanía e outros obradoiros, e que tamén usamos cós outros módulos cando 

o tempo non permitía realizar os xogos fora. Ámbalas dúas convenientemente

dotadas de mesas e cadeiras adaptadas ás idades dos nenos e nenas 

participantes, cunha billa na que coller auga e con cada seu aseo. 

➢ Unha terceira aula de educación infantil que se empregou como almacén para 

poder gardar todo o material sen necesidade de ocupar espazo na aula de usos 

múltiples. 

➢ Un espazo de usos múltiple, onde facíamos a proxección das películas no 

taller de Cine e o utilizamos de patio interior se chovía. 

➢ Unha pista polideportiva ó aire libre na que desenvolvéronse a maior parte dos 

xogos programados. 

➢ Un patio con parque infantil. 
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No CEIP Andrade, dispuxemos dunhas amplias instalacións, sobre todo no exterior 

que nos deron moito xogo. Dispoñemos de: 

1- Un aula de educación infantil, dotada dun baño compartido coa aula de usos 

múltiples. A aula contaba con cadeiras e mesas axeitadas aos máis pequenos/as. 

2- Un aula de usos múltiples, na que, ademais de ter mesas e cadeiras, dispoñía 

dunha billa con auga, dun amplo espazo, e dun escenario. 

3- Unha pista polideportiva, perfecta para facer xogos e educación vial. 

4- Un patio cuberto, dotado cun baño e con acceso a un pequeno ximnasio, ao que 

tamén tiñamos acceso. 

Un parque, un recurso moi necesario para os momentos posteriores da merenda e para 

cando os nenos/as están cansos/as das actividades 

Participantes e distribución 

O certo é que a actividade funcionou moi ben xa que se encheo na súa totalidad, incluso a segunda quincena 

de agosto, que adoita a ser algo máis floxo, se encheu case na súa totalidade cunha media de 50 participantes 

por quincena (100. %) 
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 Equipo Técnico 

A dirección do campamento mantivo contacto tanto coa dirección da Asociación 

Néboa como co departamento de asuntos sociais do concello mantendoos informados 

da situación. En cada centro houbo una persoa que dirixia as actividades mantendose 

ambos responsables en contacto para a coordinación das actividades nos dous 

colexios. 

Este ano tamén traballamos con grupos burbulla tratando de que os grupos non se 

mixturasen e que os educadores i educadoras estiveran sempre co mesmo grupo. 

Contamos ademáis cun monitor/a de apoio, que ademáis de axudar ao resto do equipo 

nas labouras que se lle encomendaban, era o/a encargado/a de que o material que se 

empregara en cada actividade quedara desinfectado para o uso do seguinte grupo. 

7- ACTIVIDADES 

❖ Actividades do módulo de xogos. 

Elaboraron diverson xogos adaptados á normativa do Covid 19. 

Para levar a cabo este módulo empregouse, sempre que o tempo o permitiu, o patio 

exterior do colexio. As sesións tiñan unha duración de hora e cuarto, a dinámica era 

sempre a mesma, primeiro adicábase un tempo a explicar os xogos, e despois 

xogabase. Neste módulo fixéronse xogos de tipo predeportivo. 

❖ Actividades do módulo de animación 

Este módulo facíase na aula de psicomotricidade, no patio exterior e algunha vez 

utilizouse unha das aulas. As sesións duraban hora e cuarto. 

Normalmente, a primeira sesión de cada quincena se dedica a facer xogos de 

presentación para que todos os nenos/as se coñezan entre eles. Este ano, só se fixo na 

primeira quincena do campamento, xa que practicamente foron os mesmos nenos/as 

nas tres quincenas 

❖ Actividades do módulo de creatividade 

Este ano cada grupo tiña a súa aula, polo que alí era onde se realizaban as 

actividades de creatividade. Realizaron varias cousas, sombreiros de bruxa, 

trasnos, ..  
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❖ Actividades do módulo de obradoiros 

▪ Engloba varias cousas, así inclúe cine, (poxectamos diferentes películas,),

sesións de contacontos,  actividades de educación vial cos kars, xogos en

inglés adaptados ás idades dos nenos (repasar as cores, os números, as formas

e algunhas instrucións como aplaudir, mirar cara ós lados, levantarse e

sentarse... para os máis pequenos e ,  e como non, diversos xogos en inglés,

sesións de bingo en inglés. cancións coreografiadas,…)

▪ No tema da igoaldade trabllamos con contos, vídeos, historias, xogos e

algunha manualidade.

▪ Normalmente neste obradoiro entran tamén os obradoiros de cociña  e as

excursións, ambas actividades suprimidas por mor da COVID-19

INCIDENCIAS 

o campamento discorreu con total normalidade e sen incidencias agás as típicas dun

campamento. Hai que destacar que aínda que a sombra da COVID-19 planeaba sobre 

toda a poboación, non tievemos ningún caso, os participantes en todo momento 

cumpliron coas normas establecidas e as suas familias actuaron sempre con moita 

sensatez.  

VALORACIÓN 

 A valoración do campamento é positiva pola participación, a realización de 

actividades, o disfrute do xogo en compañía (aínda con separacións e outras medidas 

preventivas) .  

Avaliamos a experiencia de traballar con grupos burbulla como positiva, aínda que 

nos máis maiores botaban de menos o achegmaento.  Avaliamos moito as actividade 

que se desenvolveron no campamento, tanto antes como despois, facendo as 

adaptacións precisas para que fosen seguras e ealizar a rectificación inmediata si fose 

preciso ou cambiar de xogo ou actividade.  
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As avaliacións diarias e semanais, permitían comprobar a consecución dos obxetivos 

e introducir las medidas correctivas necesarias en caso necesario, ou potenciar as 

positivas existentes. 

Importante sobre todo, o grao de disfrute dos e das participantes que se sondeaba non 

so a través da obsevación senón que o persoal técnico se interesaba pola opinión dos 

participantes.  

O clima construido polo persoal técnico foi moi agradable, fomentando por parte de 

tod@s a cooperación, a comunicación e o traballo en equipo á hora de realizar as 

actividades o que fixo que estas fluísen con gran axilidade. Ademáis o equipo técnico 

implicouse co protocolo de actuación (acatando e facendo acatar as normas, 

desinfectando o material, tendo moito coidade nas súas relación persoaism …) e 

formándose en como actuar para evitar posibles contaxios. 
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Area formativa 

memoria 
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A area formativa tan importante dentro da nosa asociación foi unha das áreas con maior 

problemas para levar a cabo as actividades programadas, ou o que é o mesmo os cursos 

programados. Algúsn quedaron por iniciar por coincidir o seu inicio co inico do confinamento, 

outros atoparon moitos obstáculos e outros levrsonse a cabo con moitas restriccións e cambios 

con respeto a outros anos, a fin de cumplir as normativas e tratar de evitar os contaxios.  

Temos que dicir que tampouco nesta área tivemos ningún contaxio dentro dos cursos 

levados a cabo.  

Estamos a establecer as medidas necesarias para poder levar a cabo os cursos coa maior 

seguridade posible.  
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A diferencia do que esperábamos para este 2021, a situación 

coa pandemia foi moi complicada. O que puxo a  

programación proposta en serias dificultades para a súa 

realización.   

Foi bastante difícil poner en marcha a maior parte dos cursos. 

De todos eles destacamos. 

A realización de dous cursos de monitor/a de actividades de 

tempo libre, ambos adaptados, cunha parte on line e outra 

parte presenciais. O  realizado en Neda levouse a cabo no 

C,E.IP San Isidro, e o realizado en Pontedeume na casa da 

cultura.  

En total houbo 28 participantes procedentes da Comarca de 

Ferroltera.  

Realizamos tamén, este xa de forma presencial un Seminario 

sobre campismo fortuna o primeiro fin de seman ade outrubro 

no que particiapron monitores/as que participaron das 

acampadas e campos de voluntariadol  
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Area CULTURAL  

Memoria  
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Estas actividades leváronse a cabo coa axuda dunha subvención da Deputación de A Coruña 

Saidas 

• Unha o día 24 de xullo a Santo André de Teixido, onde lles contamos que era un lugar no que as

ánimas embarcaban cara o outro mundo, a tenda dos desexos da fonte, e participamos da mesma.. .

Logo paramos en Cedeira a tomar algo de comida, e logo dun paseo polo pobo e a visita ao castelo

da Concepción, desplazamonos ata Pontedeume para visitar o torreón de Andrade, e  logo visitamos

o castelo de Nogueirido  máis coñecido por castelo de Andrade.

• Fixemos outra saída o día 8 de agosto ao Mosteiro de Santa María de Monfero e a entrada ás Fragas

do Eume. Comemos algo, e logo demos un paseo pola zona e coñecimos un pouco das fragas, xa que

unha das monitoras é bióloga polo que nos fixo unha pequena explicación do que se podía atopar  po

alí e aprendemos algún uso das árbores máis comúns. Logo continuamos viaxe cara Miño para visitar

o muiño do Bucelo e o seu entorno e logo achegarnos un pouco as plaias, paramos na da alameda

que estaba bastante baleira, e logo dun baño, os que se animaron, emprendimos a volta. 

• Realizamos  tamén, dentro das actividades culturais, unha saída para coñecer o mosteriro de Samos

paarte importante do noso patrimonio, e os arredores como o castro de Formigueiros, Sarria, e

tratamos de ver o  museo do Pazo de Tor pero estaba pechado por ser día santo.

O SAMAÍN 

O día 29 fixemos o obradoiro de cabazas, con poucos participantes. Inicialmente tiñamos a idea de facelo cos 

nenos dos coles como outros anos pero o protocolo COVID non nos daba pé, polo que decidimos 

transformalo nunha actividade dos socios. Pero a realidade e que simplemente participamos 8 socios, casi 

todos da xunta directiva, si ben é verdade que algúns dos asiduos, que contaban participar,  non estiveron 

porque tiveron que viaxar a Aragón por cuestións familiares graves.  

O día 30 fixemos a cea de samhaín, coa introducción sobre o que é o samhaín, a cea en si e aentrega dos 

recoñecementos aso guerreiros/as do ano que este ano recaeron en Ofelia López Bermúdez, poetisa e 

pintora, fundadora do grupo de poesía ALALÁ, e do grupo de arte ARTPO, de As Pontes de García Rodríguez 

O músico Miguel Martínez Vede,  de Ares, gaiteiro moi coñecido na zona e fundador e mestre de varias 

escolas de música en toda a comarca, formando ademáis parte de varios grupos como (Grupo de Gaitas 

Trouleada, Grupo de Gaitas Aresán, Rondalla Trovadores de Ares, Grupo de Acordeons de Neda, e Grupo de 

Teatro Teruca Bouza de O Seixo). 

O outro era  Camilo Ojea    pola súa labor no mundo da educación ambiental ao longo da súa traxectoria 

persoal e laboral. Lástima que non poido acudir por un familiar próximo moi enfermo, que lle impediu a 

asistencia.  

Fixemos a noite de contos que se celebrou o día 13 de novembro. Nela participaron 12 persoas, con contos 

de aparecidos, bruxería, santa compaña, ..., os máis novos simplemente escoitaban ou aportaban algo do 
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que oiran ou algunha que outra máis “moderna” como a rapaza da curva, 

os aparecidos dos lugares onde houbo catástrofes que segaron a vida de moita xente, entre 

elas nenos e nenas (os Alfaques, As neves,...), para acabar falando das ánimas e o seu errar por este mundo 

e Santo André, Cariño, ..., como “embarcadeiros de ánimas” cara  o outro mundo.  O cento é que o tempo se 

pasou rápido e estivemos casi unha hora máis do que estaba prevista a  actividade.  

DIFUSIÓN 

Elaboramos un calendario, con lendas de mouras dos lugares máis próximos. 

Traballamos tamén na búsqueda de información para a realización dos trípticos tanto das saídas como do 

samaín.  

OBRADOIROS 

Realizamos o obradoiro de cestería con 11 persoas, aprendendo os inicios e remates dos cestos, a facer 

cestos, tintar o mimbre, ...  
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Area 

XUVENIL   

Memoria 
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Temos por costume facer unha avaliación colectiva ao fin de cada unha das actividades nas que cada 
un dos educadores aprota as súas percepcións e as opicións que puido recabar de parte dos usuarios.  Pero 
tamén para avaliar a nosa organización, as incidencias, melloras, cumplimento de obxetivos, …  

Os obxectivos propostos eran: 

• Obxetivo xeral: Dar a coñecer o patrimonio natural e cultural do noso país e poñelo en valor.

Obxetivos específicos: 

 Concienciar aos participantes sobre a importancia do noso entorno natural, principalmente os
parques naturais.

 Dar a coñecer os distintos usos, lendas, historias, …, dos nosos bosques como parte da nosa cultura.
 Implicar aos participantes no coidado das fragas e o seu entorno.
 Coñecer o noso patrimonio cultural material e inmaterial.

• Obxetivo xeral: Contribuir  á  convivencia e integración dos rapaces  e rapazas na sociedade a través do
medio natural que os rodea.

Obxetivos específicos: 

 Fomentar habilidades sociais e motrices aproveitando o medio natural como vehículo.
 Favorecer o desenvolvemento de valores sociais como a amizade, solidaridade, tolerancia, ….
 Potenciar a responsabilidade dos participantes.

• Obxetivo xeral: Disfrutar do medio natural sempre desde un coñecemento e respeto da mesma.

Obxextivos específicos: 

 Demostrar que se pode disfrutar de actividades desenvolvidas no medio natural sen destruila.
 Disfrutar de actividades ó aire libre.
 Poñer en valor o medio natural, nos seus distintos ecosistemas, como medio de disfrute.

• Obxetivo xeral: Contribuir a concienciar aos participantes e cambiar os seus habitos cotias de xeito que sexan máis
respetuosos  co entorno.

Obxextivos específicos: 

 Fomentar o estudo o coidado  e o respeto polo noso entorno.
 Incluir as normas de respeto ao entorno na vida cotiá e incluir nelas o respeto aos compañeiros
 Promover hábitos de vida máis respetuosos co medio que nos rodea.

• Obxetivo xeral: Favorecer o desenvolvemento e adquisición  de destrezas dos e das  participantes.
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Obxextivos específicos: 

 Adquirir novos coñecementos en distintos campos.
 Mellorar a capacidade física dos participantes.
 Desenvolver a asúa capacidade cretiva e motora.

Os obxectivos foron cumplidos na súa maior parte. 

A través das actividades aprenden a respetar o medio natural que os rodea xa que aprenden a 
importancia que ten nas nosas vidas ainda que so sexa para saír a camiñar, ou dar un paseo preto do mar, ou 
por un bosque, ou simplemente respirar en soedade e disfrutar da paisaxe…  

Demos a coñecer o noso patrimonio a través das lendas, tradición, oficios antigos, …  coas diferentes 
actividades como a visita ao Courel, onde on so podemos disfutar da maravillosa paisaxe senon que 
disfrutamos dos pobos,  que visitamos e os castros situados en lugares tan estratéxicos e a importancia que 
deberon ter na antiguedade.   

Co xogo de escape  aprenderon a traballar en equipo poñendo o coñecemento de todos eles para un fin 
común: escapar nun tempo determinado.  

Todas as actividades inicialmente estaban programadas para un grupo de 15 rapaces e rapazas de 
idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos. 

DATA ACTIVIDADE LUGAR IDADE 
27,28,29 agosto Inmersión na fraga Vilarbó 15 de 20 a 25 anos 
1,2,3 outubro Introducción ao Courel Lugo 12 de 18-30 anos 
9 outubro Escape Neda 8 de 16 a 18 anos 

1-COÑECENDO O NOSO PATRIMONIO: INTRODUCCIÓN AO COUREL  

Participantes: 

12 rapaces e rapazas de edades entre 18 e 27 anos, procedentes de varios puntos como Ferrol, Narón, 
Neda, Fene, Valdoviño, Ordes,… 
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Desenvolvemento da actividade: 

Visitamos o castro da Torre onde poidemos admirar a paisaxe que controlaban dende ditos asentamientos, 
paramos en Seoane a tomar un café e continuamos ruta ata o Castelo de Carbedo.  

Como chovia  pensamos en comer no lavadoiro de Horreos que estaba cuberto, pero ao chegar comprobamos 
que o pobo, agás tres casas que estaban reconstruidas e vivían nelas o resto do pobo caira e o lavadoiro apeas 
tiña tellado polo que continuamos ata Seoane con intención e comer na cantina.  

Visitamos Vieiros, que están a reconstruir, e Ferramulín. voltamos cara a Folgoso. 

Ao día seguinte visitamos Seceda, o castro do Vilar e as fervenzas da Pedreira  de 30 m de altura pero que 
case non levaba auga, e a de  Rexio que levaba máis auga.  Xa de volta comemos en Quiroga e volta á casa 

Recusos humanos: 
Contamos con 3 monitores de tempo libre para a realización da actividade, hai que dicir que por 

circunstancias persoais os monitores/as que estaban encargados da organización non a puideron facer 
pasando outros a ocupar o seu lugar.  

2.INMERSIÓN NA FRAGA 

Participantes: 
Contamos con 16 rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 18 e os 26 anos procedentes de 

Pontedeume, Neda, Narón, Betanzos,  … 

Desenvolvemento da actividade: 
O venres fixemos un xogo rápido de presentación, tomamos un café uns, un refresco outros, e 

puxémonos a montar as tendas que foi bastante rápida. Logo de acomodar as cousas fomos a dar unha volta 
polas instalación.   

O persoal responsable do paintball presentou o xogo (a historia), é para aforrar tempo ao día seguinte 
fixo os grupos.  

Ao día seguinte, sábado, almorzamos para comezar a primeira actividade que era nin máis nin menos 
que o paintball. Como remataron cedo foron a darse un baño o río.  

Logo do xantar, e unha introducción á fraga emprenderon un pequeno roteiro. Logo un Obradoiro de 
artesanía. 

A animación que consistiu en facer una noite de lendas coas luces apagadas e un campin-gaz no 
medio e todos sentados ao redor. Falamos da santa compaña e a súa posible orixe, de Santo André de Teixido 
e a súa relación cos mortos, dos homes e mulleres lobo, as lendas da zona, as bruxas e meigas, .. , pero tamén 
contaron chistes,  e contos.   

O domingo fixeron unha pequena ruta polo río, unha travesia polo río Eume cunha parada para 
tomar un pequeño tentempe.  Á volta deron un baño rápido no río e mudáronse.  

Logo do xantar remataron de recoller as cousas e marcharon. 
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Recusos humanos: 
Contamos cun equipo formado por 6 persoas todas elas coa titulación de monitor/a de actividades de 

tempo libre, e algún incluso de director/a de actividades de tempo libre.  

3-XOGO DE ESCAPE 

Participantes: 

O número de participantes foi de 8 rapaces e rapazas, de idades comprendidas entre os 16 e 19 anos, 

da comarca de ferrolterra, principalmente Neda, e Narón.  

Desenvolvemento da actividade:  
Buscamos unha historia e levamola a cabo. Os participantes reunironse diante do centro cívico e 

Recursos humanos 

3 monitores/as con titulación de tempo libre e contamos coa axuda de varios colaboradores na preparación o 
xogo.  

Os participantes foron principalmente da comarca, case todos grupos de amigos que procedían do 
mesmo concello ou como moito de concellos veciños.    

Todos os membros do equipo técnico conta co título de MONITOR DE ACTIVIDADES DE 
TEMPO LIBRE, e parte deles  conta tamén co  de DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE, 
case todos con ampla experiencia na realización de actividades e todos son  persoal voluntario. 

As actividades desenvolveronse sin incidencias, salvo as propias de traballar con grupos de xente 
diferente.   
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