
PRAZAS: 25 nenos e nenas nacidos entre o 2005 e o 2009.
DATAS: do 10 ao 12 de abril en horario de 09.00 a 14.00 h.
DESTINATARIOS/AS: alumnado de Educación Infantil e Primaria. 
LUGAR: CEIP Isidro Parga Pondal, CEIP Valle Inclán e CEIP A Rabadeira.
PREZO ORIENTATIVO: Empadroados 19,00 € - Non empadroados: 24,00 €.
PREINSCRICIÓN: desde o 13 ata o 22 de marzo. 
Pódese facer cubrindo a ficha da páxina seguinte e enviándoa por correo electrónico a 
ensino@oleiros.org ou entregándoa presencialmente nas oficinas de A Fábrica en Sta.
Cristina. É IMPORTANTE INDICAR QUÉ COLEXIO SE ELIXE PARA O CAMPAESCOLA 
NA FOLLA DE INSCRICIÓN.
SORTEO: se hai máis solicitudes que prazas ofertadas en cada grupo, terá lugar un sorteo 
o día 27 de marzo en A Fábrica ás 11.30 h.
INSCRICIÓN: do 28 de marzo ao 3 de abril os participantes con praza terán que formalizar 
a inscrición en A Fábrica entregando o xustificante de pago cuberto e abonado.
REUNIÓN INFORMATIVA: o día 6 de abril ás 20.00 h no Auditorio de A Fábrica en Sta. 
Cristina.
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Campamento de tres días onde os nenos e nenas a través de actividades artísticas e 
educativas, aprenderán xogando, traballaremos na súa autonomía persoal e na adquisición 
de hábitos saudables. 
Levarán a cabo obradoiros de xoguetes, arte natural, horta ecolóxica, itinerarios e xogos 
tradicionais e sobre todo grandes xogos de animación. 



É IMPORTANTE MARCAR O COLEXIO QUE SE ELIXE PARA O CAMPAMENTO

CAMPAESCOLA 2017

FOLLA DE INSCRICIÓN

CEIP Isidro Parga Pondal  CEIP Valle-Inclán  CEIP A Rabadeira



QUE HAI QUE LEVAR?

 � Unha mochila pequena e cómoda para os paseiños
 � A merendiña sa e saudable para a media mañá
 � Calzado cómodo e axeitado para camiñar e traballar na horta, 

que non sexa de estrea.
 � Roupa cómoda e axeitada ao tempo atmosférico.
 � Unha muda para posibles continxencias 
 � Gorriña ou pucho para o sol ou o frío
 � Chuvasqueiro, por se chove
 � Cantimplora ou botella de auga
 � Un caderniño e un lápis: para recoller  as sorpresas con palabras 

e bonitos debuxos. 
 � Lembrade de marcar toda a roupa e material que leven os nenos 

e nenas.
 � Material de refugallo para sementeiras: vaso de iougur, tetrabrik 

de leite, ...

Outro material que tamén podes levar:
•	 Prismáticos: serviranche para observar as aves e as paisaxes.
•	 Instrumento de música pequeno
•	 Contos

Cada día informaremos aos pais e nais para que saiban o material 
que se necesita para o día seguinte.

Máis información

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Teléfono: 981-610000 Extensión 4922 

Correo-e: ensino@oleiros.org

HORARIO XERAL:
O horario do CAMPAESCOLA é de 09:00 a 14:00 h.

Nota: podes consultar na web municipal www.oleiros.org 
as condicións de adxudicación de prazas


